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ASIALISTA 

 

227 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

228 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

229 § Apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntö kaavoitusta koskevaan 

kanteluun 

230 § Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimen muutta-

minen toistaiseksi voimassa olevaksi 

231 § Talousarvion toteutuminen 1-8/2015 

232 § Esitys Lapin alueelliseen liikuntaneuvoston jäseneksi 

toimikaudelle 2016-2019 

233 § Esitys palkantarkistuksista varhaiskasvatusohjaajan virkava-

paan ajalta 

234 § Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n kuntarahan tilan-

ne/esitys maksetun kuntarahan siirtämisestä 

235 § Enontekiön kunnan esitys Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmaa varten 

236 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

237 § Tuija Päivikki Pontelan poikkeamishakemus lomarakennuksen 

rakentamista varten Suonttajärven rekisterikylään 

238 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

239 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 

23.9.2015 § 90 n päätöspöytäkirjat 

240 § Ilmoitusasiat 

241 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

242 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

243 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat  

244 § Apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntö koskien kunnan toimie-

limissä käsiteltävien asioiden aiheen esittämistapaa  
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Khall 227 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä 

Tuomas Keskitalo ja Helinä Hautamäki.    

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

yksimielisesti kahdella lisäasialla täydennettynä (toimitettu säh-

köpostilla)   

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantar-

kastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. 

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjär-

jestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtä-

vänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtä-

villä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli 

ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitse-

mättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli 

heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valit-

tu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valin-

nalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen 

saakka. 
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Khall 228 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Lisäksi kunnanjohtaja Mauri Koskela toi tiedoksi seuraavat asiat:  

-Finnairin vastaus lentoliikenneneuvotteluihin liittyen  

-Tunturi-Lapin kehityksen lisätalousarvio vuodelle 2015 

-Eiscat 3D tutkahankkeen tämänhetkinen tilanne 

-Lapin liiton lentoliikenneasiantuntija Hanne Junnilainen tulee 

kunnanhallituksen kokouksen jälkeen klo 16.00 

-Lapin ELY-keskuksen pyyntö tilakartoituksesta turvapaikanhakijoi-

den vastaanottokeskuksille 

-Maahanmuuttoa koskeva kunnan palaveri 30.9.2015 

-Sisäasiainministeriön kansliapäällikön tapaaminen 30.9.2015. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmiste-

lussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus 

käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

 

-Sotilasvalan 5.8.2016 maaston tiedustelu 14.-15.10.2015 

-Lentoliikennestrategian alueellinen työryhmä Oulussa 30.10.2015 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Khall 229 § Apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntö kaavoitusta kos-

kevaan kanteluun 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan selvityksen: 

Enontekiön kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt ranta-

asemakaavan muuttamista asemakaavaksi kokouksessaan 26.2.2013 § 27 

ja tehnyt tuolloin Enontekiön kunnanhallitukselle esityksen em. 

kaavamuutoksesta. Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 

25.3.2013 § 98 päättänyt esittää Enontekiön kunnanvaltuustolle, 

että kunta ottaisi ko. asemakaavan laatimisen tehtäväkseen.    

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.4.2013 päättänyt ot-

taa asemakaavan laatimisen kunnan tehtäväksi ja samalla asettanut 

ehdot, joiden tulee olla täytetty ennen kuin kaavoitustyö käynnis-

tetään. Kunnanvaltuuston päätös 4.4.2013 § 34 toimitetaan selvi-

tyksen liitteenä.  

 

Kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen pidettiin alustava neuvottelu 

18.4.2013 Santasafari Oy:n ja Enontekiön kunnan teknisen osaston 

edustajien välillä. Tilanne on tällä hetkellä se, ettei varsinais-

ta kaavoitustyötä ole käynnistetty ollenkaan eikä kaavoitustyöhön 

liittyviä toimia ole aloitettu.  Mikäli Santasafari Oy ja Enonte-

kiön kunta allekirjoittavat sopimuksen kaavoitustyön käynnistämi-

sestä, aloitetaan kaavoitustyö ja tuolloin toimitaan Maankäyttö- 

ja rakennuslain sekä –asetuksen mukaan. 

 

Selostus 

Kantelija arvostelee Enontekiön kunnan menettelyä erityisesti Mar-

javaaran asemakaava-asian valmistelussa. Kantelijan mukaan kuule-

mismenettely, kansalaisten osallistumismahdollisuuksien turvaami-

nen ja kaavan vaikutusarviointi ovat olleet puutteellisia.  

Apulaisoikeuskansleri pyytää Enontekiön kuntaa toimittamaan kante-

lut tutkimiseksi tarpeellisen selvityksen. Selvityksestä tulee il-

metä, miten Marjavaaran ranta-asemakaavan muuttaminen asemakaavak-

si on mahdollisesti edennyt sen jälkeen, kun asiaa on käsitelty 

kunnanvaltuustossa 4.4.2013 (§ 34) ja teknisessä lautakunnassa 

14.5.2015 (§ 43). Samalla pyydetään ilmoittamaan, mikäli asia on 

Enontekiön kunnan tietojen mukaan muun viranomaisen tutkittavana 

muutoksenhakuna tai kanteluna. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 12.10.2015 6 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Selvityspyyntö 17.8.2015 Dnro OKV/704/1/2015 ja asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa.  

Rakennustarkastaja Eino Mäkelä on antanut asiasta selvityksen.  

Tiedoksi  

Apulaisoikeuskansleri 

Tekninen lautakunta 
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Khall 230 § Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimen 

muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että määräaikainen erityislasten-

tarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimi muutetaan toistaiseksi voi-

massa olevaksi toimeksi 1.10.2015 lukien.  

  

Selostus 

 

Hallintosäännön 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työso-

pimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä 

asetettavista kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. 

toimielimen esityksen pohjalta. 

 

Päätöshistoria  

Sivistyslautakunta 23.9.2015 92 § 

Perusturvalautakunta 31.8.2015 72 § 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan perusturvalautakunnan 

ehdotuksen ja perustelut toimen jatkamiselle ja esittää toimen 

täyttämistä toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena. 

 

Mikäli hallitus hyväksyy toimen muuttamisen toistaiseksi voimassa 

olevaksi, sivistyslautakunta nimeää erityislastentarhanopettaja 

Eila Halmiaisen jatkamaan toimessa toistaiseksi 1.10.2015 alkaen, 

koska tehtävä on jo kertaalleen ollut julkisesti haettavana. Si-

vistyslautakunta on varannut varhaiskasvatuksen talousarvioon puo-

let toimen palkkauskustannuksista talousarviovuodelle 2016 ja 

suunnitteluvuosille. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan perusturvalautakunnan 

ehdotuksen ja perustelut toimen jatkamiselle ja esittää toimen 

täyttämistä toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena. 

 

Mikäli hallitus hyväksyy toimen muuttamisen toistaiseksi voimassa 

olevaksi, sivistyslautakunta nimeää erityislastentarhanopettaja 

Eila Halmiaisen jatkamaan toimessa toistaiseksi 1.10.2015 alkaen, 

koska tehtävä on jo kertaalleen ollut julkisesti haettavana. Si-

vistyslautakunta on varannut varhaiskasvatuksen talousarvioon puo-

let toimen palkkauskustannuksista talousarviovuodelle 2016 ja 

suunnitteluvuosille. 

 

Selostus: 
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Perusturvalautakunta on käsitellyt erityislastentarhanopettajan-

kuntoutusohjaajan toimen vakinaistamista kokouksessaan 31.8.2015 § 

72.  

 

Perusturvalautakunta esittää sivistyslautakunnalle ja edelleen 

kunnanhallitukselle, että määräaikainen erityislastentarhanopetta-

ja-kuntoutusohjaaja-toimi toimi täytetään toistaiseksi. Edelleen 

perusturvalautakunta esittää, että toimessa jatkaa Eila Halmiai-

nen.  

 

Kunnanhallitus päätti sivistys- ja perusturvalautakuntien esityk-

sestä perustaa määräaikaisen erityslastentarhanopettajan-

kuntoutusohjaajan toimen kolmen vuoden määrärajaksi 1.10.2012 al-

kaen. Toimeen valittiin julkisen haun kautta erityislastentarhan-

opettaja Eila Halmiainen.  

 

Toimi on sivistystoimen alainen ja toimen haltijan esimiehenä toi-

mii varhaiskasvatusohjaaja.  

 

Erityislastentarhanopettajan – kuntoutusohjaajan tehtävät sosiaa-

litoimessa ovat : 

- erityislasten kotikuntoutuksen ohjaus ja kuntoutusta koskevaan 

palvelusuunnitteluun ja kuntoutuksen verkostotyöhön osallistumi-

nen. Tarvittaessa lapsen kuntoutuksen yhdyshenkilönä toimiminen. 

- erikseen sovittavat muut sosiaalitoimen erityislastentarhanopet-

tajan-kuntoutusohjaajan asiantuntemusta edellyttävät tehtävät. 

 

Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja toimii ”Lapset pu-

heeksi”- menetelmäkouluttajana.  

 

Kuluneena kolmena vuotena työ on osoittautunut tarpeelliseksi. Kun 

kuntoutusohjaus hoidetaan pääosin omana työnä, toiminta on ollut 

taloudellista ja tapahtunut joustavasti asiakkaiden toiveiden ja 

tarpeiden mukaan. Sosiaalitoimessa toimi on entistäkin tarpeelli-

sempi myös palveluohjauksen osalta, kun toimintakeskuksen ohjaajan 

virkaa ei täytetty vaan virkasuhteisen ohjaajan tehtävät jaettiin.  

 

Määräraha toimen palkkaukseen sisältyy kunnan v. 2015 talousarvi-

oon ja vv.2015-2017 talous-ja toimintasuunnitelmaan.  

 

Sivistystoimen puolella erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaajan tehtävään kuuluu yhteistyö mm. varhaiskasva-

tusohjaajan, vastaavan lastentarhanopettajan, psykologin, tera-

peuttien ja neuvolan kanssa. Erityislastentarhanopettaja konsultoi 

ja tekee yhteistyötä päivähoitoyksiköiden henkilökunnan kanssa. 

Varhaiskasvatussuunnitelmien sekä erityislasten tuki-

/kuntoutussuunnitelmien teko yhdessä perheiden ja päivähoitohenki-

lökunnan kanssa. Erityislasten kanssa tehtävä käytännön kuntoutus-

työ. 
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Tiedoksi 

Perusturvalautakunta 

Sivistyslautakunta 

Palkkatoimisto 
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Khall 231 § Talousarvion toteutuminen 1-8/2015 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-8 hyväksyen 

tiedoksi ja edellyttää, että hallintokunnat kiinnittävät erityistä 

huomiota tiukkaan kulukuriin ja annettuun hankintakieltoon sekä 

talouden seurantaan niin, että toimintakatteet pysyvät talousarvi-

on 2015 mukaisina.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttä-

nyt, että talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on 

toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle päävas-

tuualueittaisen raportin pohjalta laadittu talouden seurantara-

portti kolme kertaa vuodessa: tammi–huhtikuulta, tammi-elokuulta 

ja tammi–lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle 

toukokuun, syyskuun ja marraskuun puoliväliin mennessä. Seuranta-

raportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja kun-

kin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteutumis-

tilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saatavien 

määrästä, henkilöstötilanteesta jne.  

 

Oheismateriaali   

Kunnan talousarvion toteutuma 1-8:  

tuloslaskelma, investointien toteutumavertailu, rahoituslaskelma,  

tase, päävastuualueiden raportit sekä kunnan tytäryhtiöiden  

raportit.  

 

Tiedoksi 

Lautakunnat  

Kirjanpitäjä 

Vastuuviranhaltijat 
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Khall 232 § Esitys Lapin alueelliseen liikuntaneuvoston jäseneksi 

toimikaudelle 2016-2019 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää Lapin alueellisen liikuntaneuvoston 

varsinaiseksi jäseneksi vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistöä.  

 

Selostus  

Uuden liikuntalain (390/2015) 4 §:n 2 momentin mukaan liikunnan 

aluehallintotehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Liikunta-

lain kanssa samanaikaisesti 1.5.2015 tuli voimaan myös valtioneu-

voston asetus liikunnan edistämistä (550/2015). Asetuksen 5 §:n 

mukaan maakunnan liitto asettaa alueellisen liikuntaneuvoston 

kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia yhteisöjä sekä liikunnan 

toimialan merkittäviä yhteistahoja. 

 

Alueellisen liikuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta ja se tu-

lee asettaa toimikautta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Liikun-

nan edistämistä koskevan asetuksen (550/2015) mukaan alueellisessa 

liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enin-

tään 12 muuta jäsentä.  

 

Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuina liikunnan eri toimi-

alueet, liikunnan  kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset 

ja kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla 

perehtyneitä liikuntapolitiikkaan tai liikunnan eri aloihin. 

 

Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on: 

1) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikunnan ja 

lii kuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisesti 

merkittävistä asioista; 

2) edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoit-

teiden suuntaisesti; 

3) antaa lausunto aluehallintovirastolle lii kuntapaikkojen perus-

tamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskus-

tanuksiin myönnettävistä avustuksista; sekä 

4) suorittaa muut opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliselle 

liikuntaneuvostolle osoittamat tehtävät. 

 

Lapin liitto pyytää kunnalta esitystä 30.10.2015 mennessä Lapin 

alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi ja mahdollisiksi varajäse-

niksi toimikaudelle 2016-2019. 

Esityspyyntö on lähetetty Lapin kuntien lisäksi Saamelaiskäräjil-

le, Lapin Liikunta ry:lle ja Santasport Lapin urheiluopistolle. 

 

Tiedoksi  

Lapin liitto info@lapinliitto.fi 

 

mailto:info@lapinliitto.fi
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Khall 233 § Esitys palkantarkistuksista varhaiskasvatusohjaajan 

virkavapaan ajalta  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että varhaiskasvatusohjaajan tehtäviä hoi-

taneille rehtori-sivistystoimenjohtajalle, erityislastentarhan-

opettaja-kuntoutusohjaajalle ja sivistystoimen toimistosihteerille 

maksetaan varhaiskasvatusohjaajan virkavapaan ajalta tehtäväkoh-

taiseen palkkaan 110 euroa/kk.  

Korvaus maksetaan ajalta ennen varhaiskasvatusohjaajan viransijai-

sen tuloa.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti, että virka-/työvapaasta johtuvien 

enintään 6 kk kestävien kunnan sisäisten sijaisuusjärjestelyjen 

johdosta tehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen mahdollinen tarkis-

taminen KVTESin mukaisesti annetaan kunnanjohtajan päätettäväksi 

kunnansihteerin (KT-yhteyshenkilö) valmistelun pohjalta takautu-

vasti 1.1.2015 lukien. Em. päätökset tuodaan kunnanhallitukselle 

tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja muutti päätösesityksen seuraavasti: 

Korvaus maksetaan ajalta ennen varhaiskasvatusohjaajan viransijai-

sen tuloa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatusohjaajan tehtäviä hoi-

taneille rehtori-sivistystoimenjohtajalle, erityislastentarhan-

opettaja-kuntoutusohjaajalle ja sivistystoimen toimistosihteerille 

maksetaan varhaiskasvatusohjaajan virkavapaan ajalta tehtäväkoh-

taiseen palkkaan 110 euroa/kk.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että virka-/työvapaasta johtuvien 

enintään 6 kk kestävien kunnan sisäisten sijaisuusjärjestelyjen 

johdosta tehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen mahdollinen tarkis-

taminen KVTESin mukaisesti annetaan kunnanjohtajan päätettäväksi 

kunnansihteerin (KT-yhteyshenkilö) valmistelun pohjalta takautu-

vasti 1.1.2015 lukien. Em. päätökset tuodaan kunnanhallitukselle 

tiedoksi.  

 
Selostus  

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi on 28.5.2015 toi-

mittanut kunnanhallitukselle alla olevan kirjeen:  

 

”Varhaiskasvatusohjaaja jäi pitkäkestoiselle virkavapaalle lopul-

lisesti tammikuun lopussa 2015. Hänen tehtävänsä hoidettiin sivis-

tystoimen sisällä kahden kuukauden ajan ennen kuin viransijainen 

otti tehtävän vastaan 30.3.2015. Päävastuun tehtävien hoidosta ja 

lakisääteisten peruspalvelujen toiminnan turvaamisesta hoitivat 

rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi, erityislastentar-
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hanopettaja-kuntoutusohjaaja Eila Halmiainen ja toimistosihteeri 

Taina Harju. 

Virkavapaa alkoi yht´äkkiä, eikä siinä vaiheessa ehditty neuvotel-

la lisätyön ja vastuun korvaamisesta. 

 

KVTES (luku II § 10) toteaa, että jos viranhaltijan/työntekijän 

tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon 

ajaksi esim. tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi, tehtäväkoh-

taista palkkaa tarkistetaan. Myös työetiikka edellyttää, että teh-

tävien olennainen lisäys korvataan. 

 

Päivähoidossa oli sijaisuusajankohtana valtavasti keskeneräisiä 

asioita (mm. Miessin tilanne, Peltovuoman tilanne, päivystysasia, 

päiväkodin toimintojen suunnittelua, kevään sijaisuusrumba lomien 

vuoksi, muutaman lapsen erityistutkimukset jne.), joten ajanjakso 

oli raskas ja vaativa hoitaa oman viranhoidon lisäksi. Sijaisuus-

jakson lisäksi oli uutena tehtävänä myös suunnitella ja aloittaa 

toimintojen uudelleen organisointi mm. vastuuhenkilöiden ja hal-

linto-ohjelmien osalta. 

 

Jotta osastojen vastuullisuus jatkossakin säilyisi ja yllättävät 

tilanteet hoidetaan nopeasti ja joustavasti, esitän em. jaksosta 

korvausta tilannetta hoitaneille siten, että heille myönnetään 

2117 

kaksi viikkoa vapaata nykyiseen työhön sopivana ajankohtana pidet-

täväksi, jolloin sivistystoimeen varattuja palkkausmäärärahoja ei 

tämän takia tarvitse ylittää.” 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.7.2015 keskustellut alustavasti 

asiasta.   

 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhalti-

jan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräysperusteena on ensi-

sijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus.  

KVTES:n II luvun 10 §:n 1 mom. mukaan jos viranhaltijan/ työnteki-

jän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden vii-

kon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien 

uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkiste-

taan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. 

 

Pelkästään se, että toimeen/virkaan kuuluvissa tehtävissä tapahtuu 

muutos tai työmäärä kasvaa samantasoisilla tehtävillä, ei muuta 

tehtäviä olennaisesti vaativammiksi.  

 

Tiedoksi 

Laila Nikunlassi (ote) 

Eila Halmiainen (ote) 

Taina Harju  (ote) 

Palkkatoimisto
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Khall 234 § Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n kuntarahan ti-

lanne/esitys maksetun kuntarahan siirtämisestä  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä KKTM ry:n esityksen 

edellyttäen, että muut Tunturi-Lapin kunnat hyväksyvät esityksen.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo ja Tuomas Keskitalo ilmoittivat olevansa esteelli-

siä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Jaakko 

Alamattila. Todettiin, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä KKTM ry:n esityksen edellyttäen, 

että muut Tunturi-Lapin kunnat hyväksyvät esityksen.  

 

Selostus 

 

KKTM ry pyytää Enontekiön kuntaa käsittelemään vuonna 2014 makse-

tun kuntarahan ylimääräisen osuuden (Enontekiön kunnan osuus 3079 

euroa) siirtämisen KKTM ry:n käyttöön turvaamaan ohjelmakauden 

2014-2020 loppupuolen rahoitusta. 

 

Kirjeen mukaan KKTM ry haki Maa- ja metsätalousministeriöltä 4,55 

miljoonan euron julkista rahoitusta (kokonaisrahoitus: 65% julki-

nen rahoitus, 35% yksityinen rahoitus) vuosille 2014-2015. Tuntu-

ri-Lapin kunnat ovat sitoutuneet maksamaan KKTM ry:lle 20% rahoi-

tusosuuden julkisesta rahoituksesta. Kuntien rahoitusosuus jakau-

tuu väkilukujen suhteessa. 

 

MMM myönsi tänä vuonna KKTM:n ry:n hakemuksesta poiketen 3,75 mil-

joonaa euron julkisen rahoituksen, jolloin kuntien euromääräinen 

rahoitus pienenee 130 000 eurosta 107 143 euroon/vuosi. 

Vuonna 2014 KKTM ry laskutti kuntarahaa suhteessa 4,55 miljoonan 

kokonaiskehykseen eli 130 000 euroa. 

 

KKTM ry:n hallitus päätti, että toiminnanjohtajan neuvottelee kun-

tien kanssa vuonna 2014 laskutetun ylimääräisen kuntarahan (130 

000 - 107 143 = 22 857 euroa) siirtämisestä yhdistyksen käyttöön, 

jolloin turvataan kuluvan ohjelmakauden loppupuolen rahoitusta. 

Vuoden 2014 kuntarahasta 107 143 euroa käytetään KKTM ry:n normaa-

listi Kipinää Tunturi-Lappiin 2020 –kehittämisstrategian toteutta-

miseen.  

 

KKTM ry:n toimintarahan eli yhdistyksen henkilöstön ja hallinnon 

budjetin tulee maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaan 

riittää 31.6.2023 saakka. Tämä aiheuttaa yhdistykselle erittäin 
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tiukan vuosittaisen toimintarahabudjetin muun muassa henkilökunnan 

matkabudjetin osalta.  

 

KKTM ry:n kirje on nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi 

KKTM ry. info@kktm.fi  

Muonion, Kolarin ja Kittilän kunnat (sähköposti) 

mailto:info@kktm.fi


ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 12.10.2015 16 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 235 § Enontekiön kunnan esitys Muonion-Enontekiön terveyden-

huollon kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmaa varten 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Todettiin, että korjataan tekstiin lähisuhdeväkivaltaa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvaltk. 31.8.2015 74 § 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Talousarviossa ja tavoitteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

toimintoihin joissa kustannukset ylittävät Lapin maakunnan keski-

määräiset kustannukset. 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri esitti lisäyksenä kokouksessa, että Enontekiön 

kunnan talousarvion laadintaohjeen mukaisesti huomioita tulisi 

kiinnittää siihen, että kustannukset eivät ole korkeampia kuin 

maakunnassa keskimäärin.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että Enontekiön 

kunta tekisi seuraavat esitykset Muonion-Enontekiön terveydenhuol-

lon kuntayhtymälle koskien vv. 2016 - 2018 talous- ja toiminta-

suunnitelmaa: 

 

Enontekiön kunnan talouden tasapaino edellyttää taloudenpidossa 

tiukkuutta ja annettujen raamien noudattamista. Enontekiön kunnan-

valtuusto on antanut hallintokunnille talousarvioraamin 23.6.2015. 

Enontekiön kunnanhallitus on antanut talousarvion- ja suunnitelman 

laadintaohjeen 8.7.2015. Perusterveydenhuollon menot sisältyvät 

kunnan perusturvalautakunnan raamiin. 

 

Kunta toteaa, että kuntayhtymän talousarvio on laadittava siten 

että kunnan maksuosuus on vuoden 2015 maksuosuuteen varattu summa 

eli 2,29 milj. € vähennettynä perusterveydenhuollon yöaikaisen 

päivystyksen siirtymisestä, Lapin sairaanhoitopiirille siirtyvät 

kustannukset.  

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän talous- ja toi-

mintasuunnitelman laadinnassa on noudatettava Enontekiön kunnan 

talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjetta. 
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Em. talousarvion toimintaohjeessa edellytetään että erityistä huo-

miota kiinnitetään selkeiden tavoitteiden kirjaamiseen ja toimin-

toja kuvaavien mittareiden kehittämiseen. Enontekiön kunta esit-

tää, että kuntayhtymä talous- ja toimintasuunnitelmassa kiinnittää 

huomioita myös talousarvioasetelmaan siten, että se mahdollistaa 

selkeän toimintojen ja toimintayksikköjen kustannusten seurannan. 

Eri tulosalueille ja menokohdille pitää olla nimettynä vastuuhen-

kilöt, jotka pystyvät seuraamaan toteutumista ja vastaamaan talo-

usarvion toteutumisesta.  

 

Enontekiön kunta esittää että kuntayhtymän talous- ja toiminta-

suunnitelmassa kiinnitettäisiin erityistä huomioita: 

1. Muistipoliklinikan toiminnan aloittamiseen, siten että muisti-
poliklinikka palvelee yhdenvertaisesti molempien kuntien väes-

töä.  

2. Vuodeosaston toiminnan tehokkuuteen osana asiakkaan kotona 
asumisen tukemista. Vuodeosaston osalta tulisi tavoitteena ol-

la hoitojaksojen lyhentäminen sekä suunnittelemattomien hoito-

jaksojen vähentäminen. Hoitojaksojen määrää, pituutta sekä si-

tä onko kysymyksessä ennalta suunniteltu vai suunnittelematon 

hoitojakso esitetään seurattavaksi. Vuodeosaston toiminnan 

laatua voidaan parantaa suunnitelmallisuudella ja yhteistyöllä 

asiakkaiden, omaisten ja avopalvelujen kanssa.  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-

käiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Sosiaalihuolto-

lain mukaisia säädöksiä asiakaan siirtymisessä sosiaalipalve-

luihin tulee noudattaa, mm. velvollisuus ilmoittaa kotipalve-

lun asiakkaan kotiutumisesta hyvissä ajoin.  

3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatioon asiakkaan kannal-
ta laadukkaan ja terveyshyötyä tuottavan palvelukokonaisuuden 

turvaamiseksi tulee kuntayhtymässä paneutua. 

4. Kuntoutusta vanhustenhuollossa tulee tehostaa moni ammatilli-
sella työllä.    

5. Kuntayhtymän ennalta ehkäisevän terveydenhuollon osalta toi-
minta- ja taloussuunnitelman tulisi sisältää toimenpidesuunni-

telman, jonka toteutumista voidaan seurata toimintakertomuk-

sessa.  

6. Enontekiön kunta arvioi v. 2016 kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden kehittämistä kuluvana valtuustokautena. Kuntayhtymän 

tulisi osallistua arviointityöhön asiantuntijana. Kunta esit-

tää, että kuntayhtymä osallistuu aktiivisesti muutenkin kunnan 

hyväksymään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakentee-

seen.  

7. Enontekiön kunnan perusturvalautakunta on edellyttänyt, että 
kunnassa laaditaan eri toimintasuunnitelma lähisuhdevaltaa ko-

keneiden auttamiseksi ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemi-

seksi asiaan liittyvien viranomaisten yhteistyönä. Enontekiön 

kunta esittää, että kuntayhtymä laatii oman suunnitelmansa pe-

rusterveyden huollon osalta sekä osallistuu kokonaisuuden 

työstämiseen. Aikataulu- ja työnjako esitys työstä toimenpide-



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 12.10.2015 18 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

ohjelman kokonaisuuden rakentamiseksi pyydetään tekemään kun-

nan sosiaalitoimistolle 31.3.2016 mennessä.  

8. Enontekiön kunta on asettanut vanhusneuvoston.  Vanhusneuvos-
ton on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koske-

van suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja 

laadun arviointiin. Lisäsi vanhusneuvostolle on annettava mah-

dollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnit-

teluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merki-

tystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, suoriutumisen tai 

osallisuuden kannalta. Enontekiön kunta edellyttää että kun-

tayhtymä esittää Enontekiön vanhusneuvostolle käsiteltäväksi 

vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat asiat.  

9. Saamen kielilain toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset koh-
dennetaan suoraan Enontekiön kunnalle. Esitetään että kuntayh-

tymä esittää Saamen Kielilain mukaisista kustannuksista tule-

vana talousarviovuotena v. 2016 talousarvion yhteydessä. 

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä kehittää saamenkielistä 

terveydenhoitoa ja raportoi vuosittain peruskunnille suorite-

tuista toimenpiteistä.  

 

Esittely: 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 

1.1.2014 - 31.12.2018 mukaan: 

- Talousarviota valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilai-

suus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämi-

seksi. 

- Muonion ja Enontekiön kuntien kuntayhtymälle osoittamien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulee ensi-

sijaisesti ohjata yhtymävaltuuston työskentelyä. 

 

Tiedoksi 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus ja val-

tuusto 

Perusturvalautakunta
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Khall 236 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne 

täytäntöön. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuus-

ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuus-

ton päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että 

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten 

lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 

panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä-

siteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja 

päätettävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 23.9.2015 ja käsitellyt 

seuraavat asiat: 

 

22 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

23 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdol-

 lisesti tehtävät muutokset  

24 §  Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ päiväkoti Hetta 

(uuden  päiväkodin varustaminen) 

25 §  Minna Näkkäläjärven eronpyyntö sivistyslautakunnan  

varajäsenyydestä 

26 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Khall 237 § Tuija Päivikki Pontelan poikkeamishakemus lomaraken-

nuksen rakentamista varten Suonttajärven rekisterikylään 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poik-

keamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti. 

Päätöshistoria  

 

Tekn. ltk 22.9.2015 75 §  

 

Kylä   Suonttajärvi 

Tila    Lompolo 

Kiinteistötunnus    047 406 0024 0004 

Kaavoitustilanne  Ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 1 mom 

Pinta-ala   n. 61600 m
2 
 

Haettava kerrosala  49 ka-m
2  

Kerrosluku   1 

Hallintaperuste   Oma 

Tulvavaara  Ei ole 

 

Tuija Päivikki Pontela on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon ra-

kentamiselle Suonttajärven rekisterikylään. 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, 

että poikkeamislupa myönnetään. 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen mää-

räykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen, eikä rakentaminen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 

saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 

 

Tiedoksi  

Lapin ELY-keskus 

Tekninen lautakunta 
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Khall 238 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat 

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi 

lukuun ottamatta sivistyslautakunnan päätöstä 23.9.2015 § 90.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 11.9.2015 – 11.10.2015 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Perusturvalautakunta 

-Pöytäkirjanote 31.8.2015 § 72 Siirtyminen viranomaisverkko Virven 

käyttämiseen virka-aikaisessa sosiaalipäivystyksessä ja päivystys-

alueen virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä  

 

Sivistyslautakunta  

-Pöytäkirja 27.8.2015 ja 23.9.2015. 

Tekninen lautakunta 

-Pöytäkirjanote 10.9.2015 67 § Teknisen johtajan valtuuttaminen 

suunnittelijoiden valitsijaksi investointikohteeseen: 99051 kil-

pisjärven koulu sekä projektiohjelman esittely 

 

-Pöytäkirjanote 22.9.2015: M. Ketolaisen ja V. Ketolaisen poik-

keamislupahakemus loma-asunnon muuttamiseksi pysyväksi asuinraken-

nukseksi Ylikyrön ranta-asemakaavan alueella. 
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Khall 239 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätök-

seen 23.9.2015 § 90  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan 

päätökseen 23.9.2015 § 90. 

 

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnan käsi-

teltäväksi siltä osin kuin se koskee Peltovuoman ryhmäperhepäivä-

kodin lakkauttamista ja Peltovuoman 3. – 6.-luokkalaisten opetusta 

1.8.2016 alkaen.  

 

Selostus 

 

Kuntalain 51 § 1 momentissa määrätään asian ottamisesta ylemmän 

toimielimen käsiteltäväksi: "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu-

heenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan vi-

ranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, 

joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen vi-

ranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa 

asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. " 

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvion sisältömuutoksia ja 

suunnitelmia kokouksessaan 23.9.2015, missä yhteydessä lautakunta 

on päättänyt kokouksen aikana (ilman erillistä valmistelua), että 

Peltovuoman ryhmäperhepäivähoitoyksikkö lakkaa ja päivähoito siir-

retään Hetan päiväkotiin 1.8.2016 alkaen. 

 

Valmistelussa tulee noudattaa hallintolain 41 §:n säännöstä vai-

kuttamismahdollisuuksien varaamisesta. 

Hallintolain 41 §:n 1 ja 2 momentissa todetaan, että jos asian 

ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten 

elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee 

varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsit-

telyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asi-

asta. 

Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä 

on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla 

tavalla. 

 

 

Päätöshistoria  

 

Sivistysltk 23.9.2015 90 §  

 

TA 2016 SISÄLTÖMUUTOSTEN JA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: 
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Sivistyslautakunta hyväksyi tulosyksikkökohtaiset BSC-kortit vuo-

delle 2016. 

 

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että Leppäjärven ryhmä-

perhepäivähoito lakkaa 1.8.2016 hoitolasten vähyyden vuoksi ja 

alueen päivähoito siirtyy uuteen Hetassa olevaan päiväkotiin. 

 

Sivistyslautakunnan enemmistö ei hyväksynyt Peltovuoman koulun 

muuttamista 0. -2.-luokkia sisältäväksi, joten ehdotettua muutosta 

ei tehdä. Laila Nikunlassi, Taru Mäkitalo ja Unto Kultima jättivät 

asiasta eriävän mielipiteensä. 

 

Sivistyslautakunnan enemmistö päätti kokouksen aikana (ilman eril-

listä valmistelua), että Peltovuoman ryhmäperhepäivähoitoyksikkö 

lakkaa ja päivähoito siirretään Hetan päiväkotiin 1.8.2016 alkaen. 

Hanna Tissari, Laila Nikunlassi, Taru Mäkitalo ja Unto Kultima 

jättivät asiasta eriävän mielipiteensä. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi loput ehdotuksessa olleet talousarvion 

2016 sisältöön vaikuttavat esitykset ja selvitykset. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioraamiin sisällytetyt suun-

nitelmat ja muutokset palvelutuotantoon selostuksen mukaisesti se-

kä tulosyksikkökohtaiset BSC-kortit liitteen mukaisesti. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on antanut kunnanhallitukselle ja edelleen val-

tuustolle esityksen talousarviosta edellisessä pykälässä. Hallin-

tosäännön 45 § mukaan lautakunnat päättävät itse talousarvion 

puitteissa tehtäväalueidensa palvelurakenteista ja palveluajoista 

sekä niiden muutoksista. Palvelutuotannon keskeisimmistä muutok-

sista päättää valtuusto. 

 

Sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen 2016 ja 2017 sisältyy 

seuraavia lautakunnan päätettävissä olevia palvelurakenteen muu-

toksia aikaisemmin hyväksyttyjen ja osin jo toteutettujen lisäksi 

(mm. ensi vuonna päiväkodin kustannukset näkyvät budjetissa jo ko-

ko vuoden ja vastaavasti ryhmäperhepäiväkotien määrä vähenee Hetan 

kolmen yksikön verran, perhepäivähoito lakkaa, kun hoitopaikat 

osoitetaan uuteen päiväkotiin): 

  

- Leppäjärven ryhmäperhepäivähoitotoiminta lakkautetaan ja päi-

vähoito keskitetään uuteen päiväkotiin Hettaan 1.8.2016 alka-

en. Kustannusvaikutus n. 50.000 €/kalenterivuosi(työntekijän 

palkka, vuokrakulut, ruokapalvelut).  

- Peltovuoman 3. – 6.-luokkalaisten opetus keskitetään Hetan 

koulukeskukseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. Kustannusvaiku-

tus vähintään 50.000 €/kokonainen kalenterivuosi (yhden opet-

tajan palkka). Koulun ja päivähoidon budjettiin tehtiin vara-
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us tilojen järjestelystä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen 

tarpeisiin sopivaksi 

- Peltovuoman suomenkielinen päivähoito siirretään koululta va-

pautuviin tiloihin 1.8.2016, jolloin varhaiskasvatus ja al-

kuopetus ovat samassa toimipisteessä. Kustannusvaikutus n. 

15.000 €/kalenterivuosi (mm. vuokrat, ruoankuljetus). 

- kustannusten säästämiseksi ja toimintojen kokonaisvaltaisen 

suunnittelun tehostamiseksi tarkastellaan ja tehdään tarvit-

tavat muutokset rehtori/apulaisrehtorin tehtäviin ja apulais-

johtajien lukumäärään koulujen pienenemisen ja uudistuksiin, 

mm. sähköisiin palveluihin siirtymisen vuoksi (kustannussääs-

tö n. 10.000,-/v). Muutokset voimaan 1.1.2016 ja 1.8.2016 

lähtien. 

- Hiihtomaa ja liikuntahalli siirretään v. 2017 teknisen alai-

suuteen 

- Lihku matkai-hanke siirtyy Muonion hallinnoimaksi v. 2016 

- Karesuvannon ja Kilpisjärven ruokapalveluun liittyvät palkka-

ukset siirretty keskuskeittiön alle, joten koulutoimen bud-

jetti siltä osin pienenee ja vastaavasti keskuskeittiön suu-

renee (51.200,-). Myös elintarvikemäärärahat näiltä kouluilta 

siirrettiin keskuskeittiön budjettiin ja poistettiin Ka ja Ki 

koulujen määrärahoista(18.000,-). 

- Uutena työntekijäkuluna keskuskeittiön ja siivouspalveluyksi-

kön puolelle kirjattiin päiväkodin työntekijän palkkauskulut 

22.200,-. 

- kulttuuritoimeen siirrettiin hanketyöntekijän palkkausmäärä-

rahoja ja toimintamäärärahoja tulevan juhlavuoden 2017 val-

misteluja varten 

- perhepäivähoito lakkaa Hetassa uuteen päiväkotiin keskittämi-

sen vuoksi ja Muonion rajalla olevien hoitolasten loppumisen 

vuoksi 

 

Vuoden 2016 aikana valmistellaan mahdolliset virkamuutokset kir-

jastotoimen, nuoriso-liikuntatoimen ja kansalaisopistotoiminnan 

osalta. Näihin ja muihinkaan eläkepäätöksiin liittyviin määräraha-

muutoksiin ei ole vielä varauduttu vuoden 2016 talousarviossa, 

koska valmistelu on kesken ja virallisia päätöksiä henkilöstön 

eläkkeelle jäämisistä ei vielä ole. 

 

Sivistystoimi on edelleen laajasti mukana eri hankkeissa. Kunnan 

omarahoitusosuus vaihtelee vuosittain 16.000 – 30.000 € välillä 

riippuen. Hankkeilla työllistetään paikallisia ja voidaan hankkia 

sivistystoimen ja koulujen käyttöön mm. koulutusta ja tarvikkeita 

mitä ei kunnan perusrahoituksella voisi tehdä, joten omavastuu-

osuudesta huolimatta toiminta on kunnalle taloudellisesti kannat-

tavaa. Tulevana kesänä sivistystoimi pyrkii lisäämään nuorten ke-

sätyöllistämistä. 

 

 

Kirjaston osalta todetaan, että kirjastohenkilöstön peruspalkat 

ovat hieman nousseet 1.7.2015 alkaen.  
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Lapin kirjasto –kimppa siirtyy käyttämään uutta avoimen lähdekoo-

din KOHA-kirjasto-ohjelmaa touko-kesäkuussa 2016. Edellinen kir-

jasto-ohjelman vaihto oli syystalvella 2007. Nykyistä ohjelmaa ei 

enää päivitetä, joten uuteen siirtyminen on välttämätöntä. Siirty-

mävuoden jälkeen atk-kustannukset pienenevät jonkin verran. 

Kirjastoauton osalta oletetaan, että OKM:n harkinnanvarainen val-

tionosuus säilyy aiempien vuosien tasolla. Kirjastoauton käyttö-

menoja kasvattavat uuden kirjasto-ohjelman hankinta sekä palkkaus- 

ja polttoainekulujen nousu. 

Kulttuuripalvelut –kohtaan on varattu 75 % hanke- ja tapahtumasih-

teerin palkkauskuluista. 

Enontekiön kirjasto ei hallinnoi mitään hanketta, mutta on mukana 

useassa. Inarin kirjaston hallinnoima Jutaava kirjasto –hanke 

päättyy toukokuussa 2016. Vuoden 2016 loppuun asti jatkuvat Mikke-

lin kaupunginkirjaston hallinnoima hanke Kohti Kohaa sekä Lapin 

maakuntakirjaston hallinnoimat hankkeet Mediataitoja maakuntaan ja 

Lapin yhteistä kirjastoa rakentamassa. 

Kirjaston ja kulttuuritoimen virkajärjestelyjen osalta suunnitel-

mavuosille on varattu määräraha päätoimisen kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimenhoitajan palkkaan. Suunnitelma tarkentuu vuoden 

2016 alkupuolella, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle 

 

Tiedoksi  

Sivistyslautakunta 
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Khall 240 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Aluehallintovirasto 

-Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen lopullinen valti-

onavustus vuodelle 2014.  

-Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon 

määrän tarkistaminen vuodelle 2015. 

-Vuoden 2016 äitienpäiväkunniamerkit haettavissa 

-Työsuojelun kuntahankevalvonta vuosina 2012-2015 

 

Danske Bank 

-Vapautus takausvastuusta; Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan 

asunnot. 

 

ELY-keskus 

-Rakentamista koskeva poikkeamispäätös. Myönnetty. 

Kolarin kunta 

-Kunnanhallitus 31.8.2015 § 220 Kyläkulttuuria tuntureitten 

maassa ry:n kuntarahan tilanne 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

-Valtionavustuksen käyttöajan pidentäminen/Koulutuksellista 

tasa-arvoa edistävät toimenpiteet vuosina 2014-2015 
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Khall 241 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Selostus 

 

Tekninen lautakunta on 10.9.2015 § 71 päättänyt esittää kunnanhal-

litukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteis-

tönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 47-404-17-26 Metsäranta, koko 

kiinteistö rakennuksineen  

Pinta-ala: 336300 m2 

Luovuttaja: Baas Kaarlo Anders kuolinpesän osakkaat, Ruotsi 

Luovutuksen saajat: Sirola Jyrki Tapani ja Sirola Kirsi Marja, 

Kiikoinen 

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 47-404-79-1 Poikkimaa, koko kiin-

teistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 7952 m2 

Luovuttajat: Kelottijärvi Rami Esko Antero, Tanhua, Tarkka Katja 

Mariana, Enontekiö, Lundgren Lena Maria, Blåsmark ja Karppinen Jo-

han Fredrik, Kiruna 

Luovutuksen saajat: Halttunen Ilkka Tapio ja Kukkola Jonna Susan-

na, Enontekiö 

 

Kohteet: Enontekiö/Peltovuoma, 47-405-47-44 Lähteenranta, määärä-

ala 

Pinta-ala: 46060 m2 

Luovuttaja: Vuontisjärvi Hannu Kristian, Jääli 

Luovutuksen saaja: Vuontisjärvi Unna Maria, Oulu 

 

Kohteet: Enontekiö/Suonttajärvi, 47-406-32-0 Lammassaari, koko 

kiinteistö lomarakennuksineen 

Pinta-ala: 8800 m2 

Luovuttaja: Vaara Kimmo, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Vainio Janne, Eurajoki 

 

Kohteet: Enontekiö/Hetta, 47-401-1-33 Jokisuu, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 2060 m2 

Luovuttaja: Näkki Helvi, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Suomela Kaija Hellevi, Hailuoto 

 

Kohteet: Enontekiö/Peltovuoma, 47-405-15-46 Lainirova, koko kiin-

teistö rakennuksineen 
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Pinta-ala: 5,0135 ha 

Luovuttajat: Kahiala Veera-Maria ja Kahiala Saara-Maria, Kerava 

Luovutuksen saaja: Tamminen Jarmo, Kaarina 

 

Kohteet: Enontekiö/Kyrö, 47-403-5-9 Eskonranta, koko kiinteistö 

rakennuksineen 

Pinta-ala: 22400 m2 

Luovuttajat: Lappi Seppo Juhani ja Lappi Marja Irma Kyllikki, Hel-

sinki 

Luovutuksen saaja: Kiinteistöosakeyhtiö Sarrisuvannon Lapikas, 

Tarttila 

 

Tekninen lautakunta on 22.9.2015 § 85 päättänyt esittää kunnanhal-

litukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteis-

tönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Kohteet: Enontekiö/Peltovuoma, 047-405-26-18 Huhtaselkä, määräala  

Pinta-ala: 16900 m2 

Luovuttaja: Ylitalo Viljo, Vuontisjärvi 

Luovutuksen saajat: Nurminen Birgitta ja Nenonen Eero Heinola, 

Töyrylä Virpi ja Kemppi Jussi, Palojoensuu 

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-404-33-1 Jokitie, koko kiin-

teistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 9917 m2 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-404-33-5 Orkkomaa, koko kiin-

teistö 

Pinta-ala: 104430 m2 

Luovuttaja: Larsen Eeva Kaarina, Stavanger, Norja 

Luovutuksen saajat: Taipalus Esa Ensio ja Taipalus Liisa Kaarina, 

Sodankylä 

 

Tiedoksi 

Lapin maanmittaustoimisto 

Tekninen lautakunta 
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Khall 242 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedus-

tajien suulliset raportit kokouksista 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus 

Sari Keskitalo oli osallistunut KKTM:n hallituksen kokoukseen.  
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Khall 243 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

Elli-Maria Kultima tiedusteli, missä vaiheessa Kilpisjärven moni-

toimitalon suunnittelu on. Todettiin, että suunnittelijan kilpai-

lutus on meneillään.  
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Khall 244 § Apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntö koskien kunnan 

toimielimissä käsiteltävien asioiden aiheen esittämistapaa  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta seuraavaa:  

Kunnanhallitus toimittaa kantelussa mainitut pykälät apulaisoi-

keuskanslerille selvityksen liitteenä, ja painottaa sitä, että 

kantelussa viitatuissa asiakohdissa ei ole kyseessä ollut ympäris-

töä tai saamelaisten oikeuksien toteutumista koskevia asioita.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että kantelussa esille otetut pykälät on 

otettu kunnan kotisivuilla olevista pöytäkirjoista.  

Kunnan kotisivuilla olevien pöytäkirjojen sisältö on tarkastettu 

ennen julkaisemista kotisivuilla. Kotisivuilla olevista pöytäkir-

joista on poistettu salassa pidettävät tiedot ja sellaiset henki-

lötiedot, joiden verkkojulkaisemiseen ei ole lain mukaista perus-

tetta. Yksityisyyden suoja on tässä yhteydessä painavampi peruste 

kuin kunnan julkisuusperiaate tai kunnan tiedottamisvelvollisuus.  

Kunnanhallitus toteaa, että kantelussa mainittujen pykälien osalta 

täydennetään kunnan kotisivuille tiedot vastaamaan julkisuuslain 

vaatimuksia.  

Kunnanhallitus toteaa, että jatkossa kunnan esityslistojen ja pöy-

täkirjojen osalta annetaan tarkempi ohjeistus ao. toimielimille ja 

viranhaltijoille julkisuuslainsäädännön velvoitteista.  

Selostus 

Kantelija arvostelee Enontekiön kunnanhallitusta, valtuustoa ja 

teknistä lautakuntaa asioiden käsittelemisestä toimielimissä sa-

lassa siten, ettei käsiteltävien asioiden aihetta ole pöytäkir-

joissa yksilöity mitenkään. Kantelijan mukaan yleisöllä ei kirjoi-

tuksen mukaan ole siten mahdollisuuksia saada tietää, koskeeko 

asia esimerkiksi ympäristöä tai saamelaisten oikeuksien toteutu-

mista eikä arvioida salassapidon perusteita ja osallistumisoikeuk-

sien turvaamista kunnan hallinnossa.  

Apulaisoikeuskansleri pyytää Enontekiön kuntaa toimittamaan kante-

lun tutkimiseksi tarpeellisen selvityksen. Selvityksestä tulee 

kiinnittää erityistä huomiota julkisuusperiaatteen ja kuntalaisten 

osallistumisoikeuksien toteutumiseen. Samalla pyydetään ilmoitta-
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maan, mikäli asia on Enontekiön kunnanhallituksen tietojen mukaan 

muun viranomaisen tutkittavana muutoksenhakuna tai kanteluna. 

Kantelussa viitatut pykälät on otettu kunnan nettisivuilla olevis-

ta toimielinten pöytäkirjoista. Kotisivuilla olevien pöytäkirjojen 

sisältö on tarkastettu ennen julkaisemista, koska ennen pöytäkir-

jojen julkaisemista verkossa on varmistuttava siitä, että julkais-

tava pöytäkirja ei sisällä salassa pidettäviä tietoja eikä sellai-

sia henkilötietoja, joiden verkkojulkaisemiseen ei ole lain mu-

kaista perustetta. 

Kantelussa mainituissa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja tek-

nisen lautakunnan asiakohdissa on käsitelty seuraavia asioita (ni-

met poistettu):   

Kunnanvaltuusto  

17.6.2013 § 59 

LÄTÄSENON RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVIEN KIINTEISTÖJEN HANKKIMINEN 

ENONTEKIÖN KUNNAN OMISTUKSEEN  

ei julkinen/ Asia käsitellään ei-julkisena JulkL(621/1999) mukai-

sesti. Asia tulee julkiseksi ko. lain 6§:n 8 kohdan mukaisesti sen 

jälkeen kun asiaa koskeva sopimus on allekirjoitettu ja varmennet-

tu. 

Kunnanhallitus  

14.10.2013 § 281  

VUODEN 2014 ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIEN HAKEMINEN 

Ei julkinen (julkisuuslaki 6 § 9 kohta) 

25.11.3013 § 339 

ENONTEKIÖLÄISTEN MAAILMANMESTAREIDEN PALKITSEMINEN 

Ei julkinen  

12.12.2013 § 365  

ARAVALAINASAATAVAN PERINTÄTOIMIEN LOPETTAMINEN 

Ei julkinen / salassa pidettävä (Julkisuuslaki 24 § / 23 kohta) 

Tekninen lautakunta 

KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN PURKAMINEN 

22.1.2014 

”Asia käsitellään salaisena lain viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta (621/1999) 24 §:n 17 kohdan nojalla.” 

29.1.2013 § 14 

KIINTEISTÖNHOITAJAN KUULEMINEN  

”Asia käsitellään salaisena lain viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta (621/1999) 24 §:n 17 kohdan nojalla.” 
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9.9.2014 § 79 

OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTAMISTÄ VUODEN 2014 

MÄÄRÄRAHASTA  

”Asia käsitellään salaisena lain viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta (621/1999) 24 §:n 23 kohdan nojalla.” 

 

Selvityspyyntö 21.7.2015 Dnro OKV/705/1/2015 ja asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa.  

Tiedoksi  

Apulaisoikeuskansleri  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 12.10.2015  227-244  
  

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen 

perusteet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan 

oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-

kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:  

 

227,228,229,231,232,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mu-

kaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei 

saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 230,233,234 

 

 

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

töksiin 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: 230,233,234 

 

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

