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ASIALISTA 

 

206 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

207 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

208 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista  

209 Esitys neuvottelujen käynnistämisestä kiintiöpakolaisten vastaanotta-

miseksi 

210 § Kokoustyöskentelyn kehittäminen 

211 § Talousarvion toteutuminen 1-8/2016 

212 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 

213 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

214 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 
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Khall 206 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Per-Oula 

Juuso ja Ulla Keinovaara. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esitys-

listan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

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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Khall 207 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

Edelleen kunnanhallitus päätti palauttaa sivistyslautakunnan talousarvio-

esityksen lautakunnalle ja edellyttää, että sivistyslautakunta esittää 

vaihtoehdon/vaihtoehdot raamiin pääsemiseksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi alla olevien lisäksi seu-

raavat asiat: 

-Kiintiöpakolaiset neuvottelu Ely 29.8.2016 

-Helsingin yliopiston ja Enontekiön yhteistyöryhmä 2.9. 

-Lapin aluehallintoviraston päätös 5.9.2016/ Hallintokantelu tietojen 

antamisesta aluehallintovirastolle 

-Eduskunnan liikennejaoston pj 15.9. 

-Sähköyhtiön yhtiökokous 22.9. 

-Osuuspankki-tapaaminen 13.9. 

 

Edelleen kunnanjohtaja totesi, että valmistelussa on hanke: Drone/Aurora. 

 

Kunnanjohtaja totesi, että talousarvio on valmistelussa ja sivistyslauta-

kunta on käsitellyt talousarviotaan edellisviikolla ja todennut, että ei 

ole päässyt annettuun raamiin. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja halusi 

kunnanhallituksen käyvän evästyskeskustelua asiassa, minkä jälkeen kun-

nanjohtaja esitti, että kunnanhallitus palauttaa sivistyslautakunnan ta-

lousarvioesityksen lautakunnalle ja edellyttää, että sivistyslautakunta 

esittää vaihtoehdon/vaihtoehdot raamiin pääsemiseksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

-Väärtipäivät 25.-28.8. 

-Kylätilaisuus Palojoensuussa 31.8.  

-Palaveri 30.8. Lapecon, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa roska-

asioissa.  

- Helsingin yliopiston ja Enontekiön yhteistyöryhmä 2.9. 

-Tornionlaakson neuvosto 8.9.  

-Kuntamarkkinat 14.-15.9. 

-Järjestö/yhdistyskokous 20.9.2016 klo 17 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

- Perusturvalautakunta 16.8.2016 74 §/Talouden ja toiminnan toteutuminen 

30.6.2016, raportti kunnanhallitukselle, ylityshakemus 

-Talousarvion ja –suunnitelman 2017-2019 valmistelutilanne 

 

Kunnanjohtaja selostaa asiat kokouksessa.  
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Khall 208 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

 

Ei ollut.  
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Khall 209 § Esitys neuvottelujen käynnistämisestä kiintiöpakolaisten vas-

taanottamiseksi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta aloittaa neuvottelut Lapin 

ELY:n kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Neuvotteluissa lähde-

tään liikkeelle siitä, että Enontekiön kunta voisi ottaa vuonna 2017 vas-

taan noin 20 kiintiöpakolaista. Neuvottelun tulokset tuodaan kunnanhalli-

tuksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi marraskuussa 2016. 

 

Käsittely 

Antti Tonteri ja Sari Keskitalo kannattivat kunnanjohtajan päätösehdotus-

ta.  

 

Ulla Keinovaara esitti, että kunta ei käynnistäisi neuvotteluja kiin-

tiöpakolaisten ottamiseksi, koska kunnassa on tarpeeksi ihmisiä, jolla on 

kaikenlaisia tarpeita ja mm. asuntojen tarvetta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta aloittaa neuvottelut Lapin 

ELY:n kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Neuvotteluissa lähde-

tään liikkeelle siitä, että Enontekiön kunta voisi ottaa vuonna 2017 vas-

taan noin 20 kiintiöpakolaista. Neuvottelun tulokset tuodaan kunnanhalli-

tuksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi marraskuussa 2016.  

 

Selostus  

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 9.5.2016 esittänyt neu-

vottelujen käynnistämistä Keminmaan, Simon, Pellon, Ylitornion, Enonteki-

ön, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Ina-

rin, Sodankylän ja Utsjoen kunnille kiintiöpakolaisten vastaanottamisek-

si. 

 

Viime vuonna Suomeen saapui yli 32000 turvapaikanhakijaa, joka on noin 

kymmenkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Turvapaikanhakijat 

sijoitetaan turvapaikkaprosessin ajaksi vastaanottokeskuksiin. Sisäminis-

teriön arvion mukaan turvapaikanhakijoista kolmannes tulee saamaan kan-

sainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan ja jäävän Suomeen. Oleske-

luluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden lisäksi Suomi ottaa vastaan YK:n 

pakolaisjärjestö UNHCR:n pakolaisstatuksen omaavia kiintiöpakolaisia, 

jotka sijoitetaan maahantulon jälkeen suoraan kuntiin. Vuoden 2016 kiin-

tiössä valitaan 750 kiintiöpakolaista. Lisäksi Suomeen saapuu myös EU:n 

taakanjakomallin kautta saapuvia pakolaisia. Pakolaisten määrän arvioi-

daan pysyvän korkeana myös tulevina vuosina.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut tavoitteeksi Lapin ELY-kes- 

kukselle, että Lapin kuntiin tulisi voida sijoittaa lähes 900 pakolaista 

tänä vuonna. Lapin ELY-keskuksen oma arvio alueella tarvittavista kunta- 

paikoista oleskeluluvan saaville turvapaikanhakijoille on noin 600, 

jonka mukaisesti ELY on tehnyt kuntapaikkaesityksiä niille kunnille, 

joissa on vastaanottokeskus. 

 

Huolimatta akuutista turvapaikanhakijatilanteesta ja siihen liittyvistä 

haasteista, kuntapaikkoja tarvitaan myös kiintiöpakolaisille. Kiintiöpa-

kolaiset saapuvat kuntaan yleensä suoraan pakolaisleireiltä. Heidän jou-
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kossaan on paljon lapsiperheitä, jolloin heidän kotoutumisensa ja kiin-

nittymisensä pienellekin paikkakunnalle on helpompaa. Lapin ELY-keskus 

toivoo, että myös ne Lapin kunnat, joissa ei ole turvapaikanhakijoiden 

vastaanottoyksikköä tulisivat mukaan pakolaisten vastaanottotyöhön otta-

malla vastaan kiintiöpakolaisia. 

 

Vastaanotettavan kiintiöpakolaisryhmän koko tulisi olla vähintään noin 20 

henkilöä/kunta, koska samaa etnistä ja kielitaustaa edustavaa ryhmää tu-

lee kotoutumisen mahdollistamiseksi olla kunnassa riittävästi. Kunta voi  

ottaa sopimuksesta riippuen kiintiöpakolaisia vastaan vuosittain tai har-

vemmin, tai esim. vuorotella vastaanottoa lähikunnan/-kuntien kanssa. 

 

Maailman pakolaistilanteen kehittyminen ja olosuhteet pakolaisten lähtö-

maissa saattavat edellyttää kiintiöpakolaisten sijoittamista kuntiin pi-

kaisellakin aikataululla. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että myös 

Lapissa on edelleen valmius ottaa vastaan kiintiöpakolaisryhmiä. 

Lapin ELY-keskus esittää jakelussa mainituille kunnille neuvottelujen 

käynnistämistä kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta.  

 

Liitteenä olevasta maahanmuuttopäällikkö Anne-Mari Suopajärven 

selvityksestä käy ilmi, että nyt tavoitteena on saada vielä 80 uutta 

kuntapaikkaa kiintiöpakolaisille (20 pakolaista/kunta). Neuvottelussa 

29.8.2016 Enontekiön kunnalle esitettiin 20 kiintiöpakolaisen vastaan 

ottamista. Kiintiöpakolaiset tulisivat kuntiin näillä näkymin alkukevääl-

lä 2017. Kunnalta vaadittavat toimet (asuminen, varhaiskasvatus, esiope-

tus, perusopetus, sote-palvelut, tulkkaus, alkukartoitus, kotoutumissuun-

nitelma, kotoutumiskoulutus sekä muut palvelut) ilmenevät selvityksestä. 

Valtio maksaa kuntakorvauksia, joiden perusteet ilmenevät selvityksestä.  

Korvausten saamisen edellytyksenä on kuitenkin kotoutumislain mukaisesti 

tehty kunnan kotoutumisohjelma sekä ELY-keskuksen kanssa tehty 

sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. 

 

Lapin ELY-keskuksen esitys on nähtävillä kokouksessa.  

 

Liite 

1     Kiintiöpakolaisille uusia kuntapaikkoja Lapista  

 

Tiedoksi 

kunnanjohtaja 
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Khall 210 § Kokoustyöskentelyn kehittäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi kyselyn tulokset sekä päättää jat-

kotoimista: 1) hallituksen jäsenet perehtyvät kyselyn tuloksiin 2) jär-

jestetään kyselyn tulostenkäsittely- ja suunnittelutilaisuus hallituksen 

kokousten kehittämistoimenpiteiksi syksyn aikana. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kyselyn tulokset sekä päättää 

jatkotoimista: 1) hallituksen jäsenet perehtyvät kyselyn tuloksiin 2) 

järjestetään kyselyn tulostenkäsittely- ja suunnittelutilaisuus hallituk-

sen kokousten kehittämistoimenpiteiksi syksyn aikana. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kyselyn tulokset sekä päättää 

jatkotoimista.  

 

Selostus  

Kunnanhallitus on osana kunnan johtamisen virtaviivaistamista päättänyt 

15.8.2016 toteuttaa kyselyn kokoustyöskentelystä kunnanhallitukselle ja  

–valtuustolle sekä lautakunnille. 

Kunnanhallituksen kysely on tehty. Yhteenveto kyselystä on liitteenä.  

  

Liite 

2 Yhteenveto kyselystä 
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Khall 211 § Talousarvion toteutuminen 1-8/2016 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumisen 1-8 tiedoksi. 

Kunnanhallitus edellyttää, että hallintokunnat kiinnittävät erityistä 

huomiota tiukkaan kulukuriin ja talouden seurantaan niin, että toiminta-

katteet pysyvät enintään talousarvion 2016 mukaisina.  

 

Käsittely  

Hallintojohtaja kävi läpi lyhyesti talousarvion toteutumisen 1-8 ja tote-

si, että toteutuminen on valmistunut 9.9., joten tarkkoja toteutumara-

portteja ei ole vielä saatu, joten  ne tuodaan seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-8 tiedoksi. 

Kunnanhallitus edellyttää, että hallintokunnat kiinnittävät erityistä 

huomiota tiukkaan kulukuriin ja talouden seurantaan niin, että toiminta-

katteet pysyvät enintään talousarvion 2016 mukaisina.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttänyt, että 

talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on toimitettava 

tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle päävastuualueittaisen ra-

portin pohjalta laadittu talouden seurantaraportti kolme kertaa vuodessa: 

tammi–huhtikuulta, tammi-elokuulta ja tammi–lokakuulta. Raportit on toi-

mitettava kunnanhallitukselle toukokuun, syyskuun ja marraskuun puolivä-

liin mennessä. Seuranta-raportissa selvitetään lyhyesti talousarvion to-

teutuminen ja kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen 

toteutumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saata-

vien määrästä, henkilöstötilanteesta jne.  

 

Talousarvion toteutuma 1-8 ei ole vielä käytettävissä. Toteutuma toimite-

taan kokoukseen.  

 

Oheismateriaali  (toimitetaan kokoukseen) 

Kunnan talousarvion toteutuma 1-4:  

tuloslaskelma, päävastuualueiden raportit, investointien toteutumavertai- 

lu, rahoituslaskelma, tase.  

 

Tiedoksi 

Lautakunnat  

Kirjanpitäjä 

Vastuuviranhaltijat 
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Khall 212 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 4.7.-

11.9.2016 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Perusturvalautakunta 

- Pöytäkirja 16.8.2016 
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Khall 213 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen 

mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovu-

tusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

Tekninen lautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset 

16.8.2016 91 §.  

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Liitteenä on kopio teknisen lautakunnan päätöksestä.  

 

Liite  

3   Tekninen lautakunta 16.8.2016 § 91 
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Khall 214 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

Per-Oula Juuso tiedusteli, miten tulisi toimia, jos haluaisi myydä kunnan 

aikoinaan myymän tontin eteenpäin. Todettiin, että pyyntö tulee toimittaa 

tekniselle lautakunnalle. 

 

Ulla Keinovaara otti esille Muonion terveyskeskuksen rakennushankkeen 

tilanteen. Seppo Alatörmänen totesi, että asiasta on keskusteltu, mutta 

tällä hetkellä Enontekiön kunta ei ole suunnittelussa mukana mm. SOTEn 

valmistelutilanteen vuoksi.  

 

Per-Oula Juuso tiedusteli, onko kunta nimennyt vielä edustajaansa palis-

kuntien neuvotteluihin Ruotsin ja Norjan kanssa. Juuso on tuonut asian 

esille aiemmin. Todettiin, että kunta nimeää edustajan. 

 

Ulla Keinovaara otti esille generaattorin saamisen Luppokodille ja tie-

dusteli mikä on tilanne. Todettiin, että asiaa on selvitetty teknisessä 

toimessa, mutta se on kesken. 

 

Elli-Maria Kultima otti esille Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kun-

tayhtymän ostopalvelulääkäreiden hankinnan. Sari Keskitalo totesi, että  

kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa ja lääkärinpaikat ovat edelleen 

haussa.   
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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: 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214. 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: - 

 

 

 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:  - 

 

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. 
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