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ASIALISTA 

 

24 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

25 § Väärtipäivien työryhmän valinta ja tapahtuman aika 

26 § Vuoden 2013 valtuustoaloitteiden käsittely 

27 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäval-

tuuston jäsenten vaali 

28 § Enontekiön kunnan tarkastussäännön muuttaminen 

29 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Enontekiön Sähkö Oy:n lai-

nalle 

30 § Teknisen lautakunnan perimien rakennusvalvonta-, maa-

aineslain ja ympäristösuojeluviranomaisen taksojen tarkistus 

31 § Lisätalousarvio vuoden 2014 investointiosaan 

32 § Vuoden 2014 investointikohteen, päiväkodin rakentaminen, 

aloitusluvan esittäminen kunnanhallitukselle 

33 § Toimistopapereiden hankinta/liittyminen KL-kuntahankinnat 

Oy:n puitesopimukseen 

34 § Opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön ja 

Lapin aluehallintoviraston valtionosuus- ja valtionavustuspää-

töksiä 

35 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen 

36 § Europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikoista päättä-

minen 

37 § Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikoista ja niiden au-

kiolosta päättäminen 

38 § Sosiaaliohjaajan viran perustaminen 

39 § Sodankylän kunnan anomus vaakunan käyttöoikeudesta 

40 § Lapin sote-mallin maakuntaseminaari 18-19.2.2014 

41 § Enontekiön kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon jär-

jestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

42 § Enontekiön kunnan lausunto selvitysmiehen luonnoksesta halli-

tuksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 

43 § Enontekiön kunnan lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 

Erja Tennilän valitusasiassa 

44 § Palkantarkistukset sosiaalitoimessa 1.1.2014 alkaen 

45 § Enontekiön Kehitys Oy:n ja kunnan välinen sopimus elinkeino-

palveluiden ostosta 

46 § Tontin myyntitarjous Enontekiön kunnalle Kilpisjärveltä / 

Siirtola, Hampori 

47 § Enontekiön kunnan omistaman Palojoensuun kylässä sijaitsevan 

asuintalokiinteistön ostotarjousten käsittely 

48 § Esitys Metsähallitukselle ja Ympäristöministeriölle erämaatu-

kikohdan perustamisselvityksestä 

49 § Lapit Oy:n osakassopimus 

50 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

51 § Ilmoitusasiat 

52 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

53 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 
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54 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

55 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Lisäasiat 

 

56 § Palotarkastajan työhuoneen rakentaminen paloaseman varasto-

huoneeseen sekä investoinnin aloittamisluvan pyytäminen kun-

nanhallitukselta 

57 § Storfjordin kunnan lausuntopyyntö koskien Storfjordin kunnan 

maankäyttösuunnitelman laatimista 
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Khall 24 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja 

Tuomas Keskitalo. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyk-

sen yksimielisesti kahdella lisäasialla täydennettynä. Käsiteltä-

väksi päätettiin ottaa palotarkastajan työhuoneen rakentaminen pa-

loaseman varastohuoneeseen sekä investoinnin aloittamisluvan pyy-

täminen kunnanhallitukselta ja Storfjordin kunnan lausuntopyyntö 

koskien Storfjordin kunnan maankäyttösuunnitelman laatimista 

 

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 25 § VÄÄRTIPÄIVIEN TYÖRYHMÄN VALINTA JA TAPAHTUMAN AIKA 

 

Päätös 

Tapahtuma hyväksyttiin pidettäväksi 12.9.-14.9.2014. Kunnanhalli-

tus päätti valita työryhmään kunnansihteerin, kirjastonhoitaja-

kulttuurisihteeri Anneli Aron, Seppo Alatörmäsen ja hänen varajä-

senekseen Sari Keskitalon. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että 

koordinaattorina toimii Sirpa Mannela Enontekiön Kehitys Oy:stä.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti pyytää Enontekiön Yrittäjät ry:tä 

ja Enontekiön Kehitys Oy:tä nimeämään omat edustajansa työryhmään. 

 

Käsittely 

 

Jaakko Alatalo esitti valittavaksi Seppo Alatörmästä. Sari Keski-

talo kannatti esitystä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Väärtipäivät pidettäväksi 12.9.-

14.9.2014. Lisäksi kunnanhallitus valitsee tapahtumalle työryhmän. 

 

Selostus 

 

Väärtipäivien työryhmä ehdottaa kunnanhallitukselle, että tulevana 

vuonna Väärtipäivät pidetään 12.9.-14.9.2014. Kyseinen ajankohta 

on saanut paljon myönteistä palautetta vapaa-ajanasukkaiden pii-

ristä. 

 

Työryhmä pyytää myös kunnanhallitusta valitsemaan tapahtumalle 

työryhmän, jossa edustajia olisi eri tahoilta esim. yrittäjiä, 

virkamiehiä ja poliitikkoja. Työryhmään kuuluvat tällä hetkellä 

kunnansihteeri, kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anneli Aro, 

Enontekiön Kehitys Oy:n edustajana Helinä Hautamäki, kunnanhalli-

tuksen edustajana Sari Keskitalo, Enontekiön Yrittäjät ry:n edus-

tajana Pirita Palismaa sekä koordinoijana Sirpa Mannela Enontekiön 

Kehitys Oy:stä. Kunnansihteerin toivotaan säilyvän työryhmän jäse-

nenä käytännön toiminnan takia. 
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Khall 26 § VUODEN 2013 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

 

Päätös 

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että Ulla-Maija Syväjärven valtuustoaloit-

teen numero 2 käsittelyä jatketaan. Birgitta Eiran esitystä ei 

kannatettu. 

  

Mikko Kärnä täydensi kunnanhallituksen selostusta liittyen Ulla-

Maija Syväjärven aloitteeseen seuraavasti: ”Enontekiön kunta jär-

jestää palvelut sotilasvammalain tarkoittamille henkilöille lain-

säädännön mukaisesti. Veteraanien avopalveluiden kustannukset ei-

vät näy erikseen talousarviossa, koska niiden netto on sotilasvam-

malain 6a pykälän mukaisesti 0 euroa. Rintamatunnuksen tai eri-

tyisryhmätunnuksen omaavia henkilöitä on Enontekiöllä elossa enää 

noin 10 henkilöä ja sotainvalideja vielä vähemmän. Edelleen perus-

turvalautakunta on päättänyt, että rintamaveteraanitunnuksen tai 

erityisryhmätunnuksen omaavilta ei peritä asiakasmaksuja kotipal-

velussa.” 

 

Lisäksi kunnanhallitus esitti valmistelijoille kiitokset valtuus-

toaloitteiden nopeasta käsittelystä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta valtuustoaloitteet 1,2,4,6 ja 7 lop-

puun käsitellyksi sekä jatkaa valtuustoaloitteiden 3 ja 5 osalta 

valmistelua kunnanhallituksen päätösten mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee 

aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi sekä toteaa 

aloitteet 1,2,4,6 ja 7 loppuun käsitellyiksi. Muiden aloitteiden 

osalta valmistelua jatketaan kunnanhallituksen päätösten mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus  

Vuonna 2013 on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet ja niiden joh-

dosta on tehty seuraavat toimenpiteet: 

 

1. Satu-Marja Eira-Keskitalo teki 4.4.2013 valtuustoaloitteen, 

jossa hän esitti että kunnan kaikki kiinteistöt tarkastetaan ja 

laaditaan peruskorjausohjelma milloin mitäkin kiinteistöä tarvit-

see peruskorjausta ja minkälaista peruskorjausta. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt saman valtuustoaloitteen jo 

20.6.2012 ja kunnanhallitus on käsitellyt sen 14.10.2013 § 291. 

Kunnanhallitus totesi tuolloin, että kunnan kiinteistöjen perus-
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korjauksia käsitellään vuonna 2013 nimetyn taloustoimikunnan koko-

uksissa. Tulevien viiden vuoden investointisuunnitelmiin on sisäl-

lytetty eri kiinteistöjen peruskorjauksia sekä esitetty varatta-

vaksi määräraha erittelemättömiin vuosittaisiin huoltokorjauksiin. 

Kunnanvaltuusto on käsitellyt aloitteet vuodelta 2012 13.12.2013 § 

80 ja todennut asian loppuun käsitellyksi. Kunnanvaltuusto on sa-

massa kokouksessa talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt 

myöntää investointiosaan em. tarkoitukseen 30.000 euron määrära-

han.  

 

2. Ulla-Maija Syväjärvi teki 22.4.2013 valtuustoaloitteen lottien 

sekä rintamaveteraanien ja heidän leskiensä kotona asumisen avus-

tamisesta ja tukemisesta vammaislain tapaan heti. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.9.2013 § 257 käsitellyt aloi-

tetta ja päätöksessään todennut seuraavaa: Enontekiön kunta tukee 

Tornion sairaskotisäätiölle maksettavan kuntalisän muodossa lotti-

en ja rintamaveteraanien ja heidän leskiensä kotona asumista. Li-

säksi perusturvalautakunta maksaa asiakasmaksun rintamatunnuksen 

tai erityisryhmien kuntoutuspäätöksen omaavien puolesta suoraan 

Tornion Sairaskotisäätiölle.   

  

3. Pentti Mäkitalo teki 17.6.2013 valtuustoaloitteen, jossa hän 

esitti, että Enontekiön kunnan tulisi selvittää, saadaanko kirjas-

toauton sijoituspaikaksi vastavuoroisesti Enontekiö. Tämä voisi 

tuoda työpaikkoja kuntaan. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.9.2013 § 258 käsitellyt aloi-

tetta ja päättänyt antaa asian selvittämisen sivistystoimen tehtä-

väksi.  

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.10.13 § 92 / talousarvioeh-

dotuksen yhteydessä käsitellyt asiaa ja todennut, että sivistys-

lautakunnan toimesta selvitetään kesällä 2013 tehtyyn valtuusto-

aloitteeseen liittyen, voiko kirjastoauton kotipaikka olla tule-

vaisuudessa Enontekiö ja miten osakaskuntien kirjastojen ja kir-

jastoauton hallinto voidaan järjestää. 

 

Kirjastonhoitaja Anneli Aro on lisäksi antanut asiasta seuraavan 

selvityksen: viime vuoden lokakuussa on tehty hankehakemus 

ELY:lle/AVI:lle, "Storfjord mukaan ja hallinto(ko) Hettaan", löy-

tyy netistä osoitteesta hankkeet.kirjastot.fi. Odottelemme päätös-

tä nyt alkuvuodesta. Mikäli hankerahoitusta ei tule, selvitystyö 

tehdään muulla tavoin tämän vuoden aikana. Selvitystyön tekeminen 

on kirjattu tavoitteeksi tämän vuoden talousarvioesitykseen. 

 

4. Helinä Hautamäki teki 17.6.2013 valtuustoaloitteen jossa hän   

esitti, että Enontekiön kunta esittäisi Tiehallinnolle kunnan alu-

eella sijaitsevien vilkasliikenteisten tiealueiden turvaväli-

liikennemerkkien asentamisesta tieliikenteen turvallisuuden paran-
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tamiseksi. Esimerkkinä voisi toimia Norjan mallin mukaiset turva-

vyömerkit. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.9.2013 § 259 käsitellyt aloi-

tetta ja päättänyt tehdä Tiehallinnolle esityksen turvaväli-

liikennemerkkien asentamisesta kunnan alueella sijaitseville vil-

kasliikenteisille teille. 

 

Ely-keskus on lausunnossaan 17.12.2013 todennut, että Lapin elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuu-

ri-vastuualue ei pidä tarpeellisena asentaa turvaväliliikennemerk-

kejä Norjaan meneville maanteille. 

 

5. Birgitta Eira uudisti 17.6.2013 aikaisemmin tehdyn valtuusto-

aloitteen, että Kilpisjärvelle saataisiin muistolehto. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.10.2013 § 302 käsitellyt aloi-

tetta ja päättänyt antaa asian selvittämisen teknisen toimen ja 

Enontekiön seurakunnan tehtäväksi siten, että tekninen toimi ja 

Enontekiön seurakunta tarkastelisivat mahdollisuutta perustaa 

muistolehto Kilpisjärvellä Lemmenniemen alueelle.  

 

6. Birgitta Eira jätti 14.11.2013 kirjallisen valtuustoaloitteen, 

jossa hän esitti, että tarkistetaan ja listataan kaikki voimassa 

olevat latupoolien sopimukset, vastuualueet ja toimintatehtävät, 

kunnalle kuuluva ja hallinnassa oleva, olemassa oleva kalusto sekä 

niiden käyttökohteet ja tarkoitukset.  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.11.2013 § 336 käsitellyt aloi-

tetta ja päättänyt pyytää tekniseltä osastolta valtuustoaloitteen 

mukaiset selvitykset tammikuun 2014 loppuun mennessä. 

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.1.2014 käsitellyt asiaa, 

ja selvityksenään toteaa seuraavaa: 

Valtuustoaloite koski Enontekiön kunnan ja latupoolien välisiä so-

pimuksia sekä kunnalle kuuluva ja hallinnassa oleva kalusto sekä 

niiden käyttökohteet ja tarkoitukset. 

 

1. Enontekiön kunnalla on 12.12.2011 allekirjoitettu sopimus, joka 

koskee latureittien ja moottorikelkkareittien huoltoa Hetan kylän 

lähialueella latujen osalta ja Hetasta lähtevien moottorikelkka-

reittien osalta. (Liite ne. 1) 

 

Sopijapuolten välillä pidettiin neuvottelu 3.1.2012 jossa sovit-

tiin alkuvuoden aikaisesta latujen viikonlopun ajan auki pidosta 

vuoden 2012 osalta. Neuvottelussa päästiin sopuratkaisuun. (neu-

vottelupöytäkirja liitteenä no. 2) 

 

Sopijapuolten välillä pidettiin 4.1.2013 toinen neuvottelu, jossa 

tarkennettiin aiemmin 12.12 2011 tehdyn sopimuksen soveltamista. 
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Neuvottelussa sovittiin aiemmin tehdyn sopimuksen vastavuoroisesta 

korvaustavasta. (neuvottelupöytäkirja liitteenä no. 3) 

 

Sopimusta tarkennettu ”Ostopalvelusopimuksella”, joka on allekir-

joitettu 20.02.2013. (Liite no 2) 

 

2. Moottorikelkkoja kunnalla on seuraavasti: 

- Hetta, ulkoilualueiden hoitajan käytössä. (kelkkoja nyt  

2 kpl kun toinen on korjattu, toinen uusi) 

- Karesuvanto, Yamaha Vigin II latujen kunnossapidossa 

koululla. 

- Peltovuoma, Lynx 520 latujen kunnossapidossa koululla. 

(huonokuntoinen, eri päätöksellä päätetään toisen kelkan 

siirto Hetasta) 

- Palojoensuu, Lynx 520 latujen kunnossapidossa. (huono-

kuntoinen) 

 

3. Lisäksi kunnalla on ollut takauksia Kyrönperän Ladut ry:lle 

josta on jäljellä vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan 4000 € sekä 

Kilpisjärven ladut ry:lle, joka on maksanut velan pois, joten ta-

kaus ei ole enää voimassa. 

 

Selostuksessa esitetyt liitteet ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

7. Unto Kultima esitti 14.11.2013 suullisen valtuustoaloitteen, 

jossa hän esitti, että lautakuntien aloittamisaikoja tulisi tar-

kastella siten, että ne pääsääntöisesti alkaisivat myöhemmin. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.11.2013 § 337 käsitellyt aloi-

tetta ja päättänyt pyytää valtuustoaloitteen johdosta lausunnot 

sivistyslautakunnalta, perusturvalautakunnalta ja tekniseltä lau-

takunnalta. 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.12.2013 § 125 käsitellyt 

asiaa ja päätöksenään todennut että kokousaika tulee jatkossakin 

olemaan ensisijaisesti klo 14, mutta tilanteen vaatiessa ja kun 

jäsenille sopii, voidaan käyttää muutakin alkamisajankohtaa.  

Jäsenistä aina osalle tulee pitkä ajomatka kokouksen päälle, joten 

kovin myöhäinen aloittamisajankohta on vaikea käytännössä. 

 

Lausuntonaan tekninen lautakunta toteaa seuraavaa: 

Tekninen lautakunta aloittaa kokoukset pääsääntöisesti klo 17.00. 

Tästä poiketaan vain asian luonteen tai erityissyyn niin vaaties-

sa. Tästä kokousjärjestelystä on sovittu lautakunnan sisällä ja 

aloitusaika on katsottu kohtuulliseksi kaikkien osapuolten osalta. 

Viikon kokouspäivä on yleensä tiistai mikä on sopinut parhaiten 

kaikille jäsenille. Kokouspäivästä poiketaan vain erityisestä 

syystä ja siitä sovitaan puheenjohtajan kanssa. Tekninen lautakun-

ta toteaa, että kokousjärjestelyistä on järkevintä päättää kunkin 

toimielimen sisällä jolloin voidaan huomioida jäsenten erityistar-
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peet, kulkuetäisyydet yms. tekijät. Teknisen lautakunnan mielestä 

teknisen lautakunnan kokouskäytäntöä ei ole syytä muuttaa. 

Perusturvalautakunta (10.2.2014 § 23) esittää lausuntonaan seuraa-

vaa: 

Perusturvalautakunnan kokous alkaa pääsääntöisesti klo 16.00. Ko-

kous on voitu aloittaa myös klo 17.00, jos lautakunnan jäsenet 

niin ovat toivoneet.  

 

Luottamushenkilöinä toimivien pienten lasten vanhempien osalta 

myöhäiset kokoukset voivat olla ei-toivottavia. Jopa luottamusteh-

täviin hakeutumiseenkin voi vaikuttaa kokousten ajankohdat. Toi-

vottavaa on, että luottamushenkilöksi voivat hakeutua monenlaises-

sa elämäntilanteessa elävät kuntalaiset.  

 

Kokoukseen osallistuvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta 

on huomioitava myös työaikalain säännökset työajan pituudesta ja 

vuorokausilevosta, sekä työturvallisuuslain säännökset työnantajan 

huolehtimisvelvoitteesta työn kuormittavuuden vähentämiseksi.  So-

siaalitoimessa virka-aikainen päivystysvelvoite vaikeuttaa myöhäi-

siä kokouksia vastaavien vapaiden pitämistä virka-aikana, koska 

virka-aikana kiireellisiä asioita varten työssä pitää olla päte-

vyysvaatimukset täyttävä sosiaalityöntekijä. Kunta on myös päättä-

nyt, että kunta huomioi työntekijän elämäntilanteen virka- ja työ-

suhteessa. Täten myöhäiset kokoukset eivät välttämättä ole suota-

via viranhaltijoiden osalta, jos tarkoituksena on perhetilanteen 

huomioiminen. 

 

Perusturvalautakunta toteaa, että keskustelulla kussakin toimieli-

messä on mahdollista löytää sopivat ratkaisut. 

Lisäksi pidettiin hyvänä käytäntönä, että kokouspäivä ilmoitetaan 

heti kun se on päätetty, vaikka esityslista ei tulekaan samanai-

kaisesti. Perusturvalautakunta päätti, että sen koollekutsumisessa 

noudatetaan tätä käytäntöä.  
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Khall 27 § MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTY-

MÄVALTUUSTON JÄSENTEN VAALI 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudeksi 

1.1.2014-31.12.2016. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valit-

see Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäval-

tuustoon kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kau-

deksi 1.1.2014-31.12.2016. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

 

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuustossa on Enontekiön kun-

nasta kuusi (6) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin 

kunnanvaltuuston. 

 

Uusi perussopimus on astunut voimaan 1.1.2014. 
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Khall 28 § ENONTEKIÖN KUNNAN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tarkastus-

säännön 5 § muutetaan seuraavaan muotoon: ”Valtuusto valitsee tar-

kastuslautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden 

tarkastamista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT -

tilintarkastajan ja hänelle varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto 

päättää ajanjaksosta ja siitä, käytetäänkö mahdollisia optiovuo-

sia”. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tarkastus-

säännön 5 § muutetaan seuraavaan muotoon: ”Valtuusto valitsee tar-

kastuslautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden 

tarkastamista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT -

tilintarkastajan ja hänelle varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto 

päättää ajanjaksosta ja siitä, käytetäänkö mahdollisia optiovuo-

sia”. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnan tarkastussääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 

19.12.1996 ja astunut voimaan 1.1.1997. Tarkastussääntöä on tar-

kastettu 2 §:n osalta (lautakunnan jäsenmäärä) 31.1.2013 § 11. 

 

Tarkastussäännön 5 § on voimassa olevassa sopimuksessa seuraava: 

TILINTARKASTAJAN VALINTA 

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan 

vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yh-

den JHTT–yhteisön tai JHTT–tilintarkastajan ja hänelle varatilin-

tarkastajan. 

 

Tarkastuspalveluja koskeva tarjouspyyntö on laadittu sopimuskauden 

ja sopimuksen voimassaolon osalta siten, että tarjoukseen sisältyy 

optio tilikausien 2017 ja 2018 tarkastuksesta, jonka käyttöönotos-

ta päätetään viimeistään 30.6.2016. Koska optiolauseke on tarjous-

pyynnössä, tulee tarkastussäännön 5 § muuttaa vastaamaan option 

käyttömahdollisuutta.  
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Khall 29 § OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ENONTEKIÖN SÄHKÖ 

OY:N LAINALLE 

 

Päätös 

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila ja Pia Korva ilmoittivat esteellisyytensä käsi-

teltävään asiaan (hallintolain 28 § kohta 5) ja poistuivat kokouk-

sesta. Pöytäkirjantarkastajana toimi tämän asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajan Mikko Kärnä. 

 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että 

kunnanhallitus päättää pyytää Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohta-

jan antamaan selvityksen hankkeesta kunnanvaltuustolle ennen kun-

nanvaltuuston kokousta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

Enontekiön Sähkö Oy:n 2.480.000 euron lainalle omavelkaisen taka-

uksen. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

 

Enontekiön Sähkö Oy:n hallitus pyytää Enontekiön kunnanhallituk-

selta ja edelleen kunnanvaltuustolta omavelkaista takausta uudis-

tettavan sähkölinjan (Karesuvanto-Kilpisjärvi) rahoitukseen 2,48 

miljoonan euron lainalle. Laina-aika on 25 vuotta. Laina voidaan 

nostaa vain, jos Enontekiön kunnanvaltuusto myöntää takauksen ja 

takauspäätös on tullut lainvoimaiseksi. 
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Khall 30 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN PERIMIEN RAKENNUSVALVONTA-, MAA-

AINESLAIN JA YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSOJEN TARKISTUS 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle viranomaislupien 

käsittelystä perittävien maksujen korottamista teknisen lautakun-

nan esittämien taksaehdotusten mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus 

päättää esittää kunnanvaltuustolle, että edellä mainitut taksat 

tarkastetaan elinkustannusindeksillä kahden vuoden välein niin, 

että uusi taksa astuu voimaan parillisen vuoden alusta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle viranomaislupien 

käsittelystä perittävien maksujen korottamista teknisen lautakun-

nan esittämien taksaehdotusten mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus 

päättää esittää kunnanvaltuustolle, että edellä mainitut taksat 

tarkastetaan elinkustannusindeksillä kahden vuoden välein niin, 

että uusi taksa astuu voimaan parillisen vuoden alusta. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 21.1.2014 § 2 

 

Päätös: 

Käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti asiasta 

esittelijän ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus. EM. 

Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle 

ja edelleen kunnanvaltuustolle että Enontekiö kunnan teknisen lau-

takunnan viranomaislupien käsittelystä perittäviä maksuja korote-

taan alla olevan taksaehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi lautakunta esittää, että kyseiset taksat tarkastetaan 

elinkustannusindeksillä kahden vuoden välein niin, että uusi taksa 

astuu voimaan parillisen vuoden alusta. 

 

Enontekiön kunnan teknisen toimen käytössä olevat ns. viranomais-

lupien ja viranomaistehtävien maksutaksat on tarkistettu edellisen 

kerran vuonna 2006 (Kunnanvaltuusto 11.12.2006 § 62). 

 

Edellinen taksojen korotus oli 25 % aikaisempaan taksaan verrattu-

na. 

Tuolloin oli tarkoitus pitkällä aikavälillä nostaa kyseiset taksat 

Lapin läänin keskiarvoon joka tuolloin oli ympäristölautakunnan, 

kunnan hallituksen ja kunnanvaltuuston yhteisesti hyväksymä toi-

mintamalli. 
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Liitteenä (liite no 1.) olevan tuoreimman asiaa käsittelevän Kun-

taliiton verkkojulkaisun ”Selvitys kuntien rakennusvalvontatakso-

jen hinnoittelusta 2010” hinnoittelun taulukosta käy esille lähes 

kaikkien Suomen kuntien hintataso rakennusvalvontataksojen osalta. 

 

Hinnat ovat tasoa 2010,jolloin elinkustannusindeksin pisteluku oli 

111,3. Kun Enontekiön kunnan edellinen taksojen tarkastaminen teh-

tiin vuonna 2006, tuolloin oli indeksin pisteluku 1635. 

 

Kuntaliiton rakennusvalvontataksojen selvityslistauksesta käy 

esille se, että Lapin läänin kuntien alueella keskiarvohinta 

asuinomakotitalon ja varastorakennuksen rakennusluvan yhteishin-

nassa oli v. 2010 oli 770:- €. Koko Suomen keskimääräinen hinta 

oli 897:- €. Enontekiön kunnan vastaava hinta oli tuolloin 586:- 

€. 

  

Laskettuun hintaan sisältyy: 1.asuinomakotitalon lupakäsittelyn 

perushinta, 2.talousrakennuksen perushinta, 3.vastaavan työnjohta-

jan hyväksyminen, 4.rakennuspaikan merkitseminen ja 5.muut lisä-

maksut edellisiin. 

Enontekiön kunnan alueella kohtaa ”8.muut lisämaksut edellisiin” 

ei ole hinnoiteltu. 

 

Tämän hetken hintatasoon nostettuna (indeksin pisteluku 2013/12 on 

1901) keskiarvohinnat ovat seuraavat: 

Lapin keskiarvo 893:- € 

Koko maan keskiarvo 1046:- € 

Enontekiön kunta 684:- € 

 

Kuntaliiton selvityksen kohta 8. ”muut lisämaksut edellisiin” tar-

koittaa lupahakemuksen yhteydessä tapahtuvaa mm. asiakirjojen ko-

piointia/tulostamista, naapuritiloille tiedottamista, postitus- ja 

toimitusmaksut yms. rakennusluvan käsittelyyn liittyviä toiminto-

ja.  

Kun tarkastellaan Enontekiön kunnan alueen laajuutta, pituutta ja 

kunnan alueelle sijoittuvien kylien sijaintia voidaan todeta, että 

Enontekiön kunnan alueella ovat rakennusvalvontaan jo matkakustan-

nuksista aiheutuvat kustannukset Lapin läänin kunnista suurimpia, 

ellei suurimmat. Tuota taustaa vasten kunnan perimä taksat tulisi-

vat olla huomattavasti korkeammat. 

Lisäksi tekninen osasto antaa asiakkaille sellaista palvelua, jota 

ei ole muualta kunnan alueelta mahdollista saada mm. kartta- ja 

kopiointipalvelua yms.   

 

Edellä todetun perusteella kunnan tulee saattaa myös teknisen lau-

takunnan viranomaistoiminnoista perittävä taksat asian mukaiselle 

tasolle. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN RAKENNUSVALVONTATAKSOJEN TAR-
KISTUS 

 
Hyväksytty  Kvalt. xxxxxxxx 
 
Voimaantulo XXXXXX 
 

 
ENONTEKIÖN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PERIMÄT RAKENNUSVALVONTA 
TAKSAT VIRANOMAISPÄÄTÖKSISTÄ JA – PALVELUISTA 1.4.2014 LUKIEN 
 
1 §  YLEISTÄ 
 

Viranomaispäätöksen saaja ja tarkastuksen tai muun myöhemmin 
mainitun maksullisen palvelun tilaaja on velvollinen suorittamaan 
Enontekiön kunnan tekniselle lautakunnalle tämän taksan  
mukaisen palvelumaksun. 

 
2  §   RAKENNUSVALVONTATAKSA     Vanha taksa    Uusi taksa    
 
A    Rakennuslupa: Perustaksa:           
                         eur    eur 
          1.   Enintään  2 - asuntoinen  asuinrakennus       312,50     360,- 
             2.   Rivitalot ja muut kytketyt asuinrakennukset       625,00    725,- 
 3.   Enintään  2 – asuntoinen  loma-asunto   375,00    440,- 
 4.   Matkailupalvelurakennus alle  500 ka-m2   437,50    510,- 
 5.   Matkailupalvelurakennus yli    500 ka-m2   625,00    720,- 
 6.   Liikerakennus alle  500 ka-m2    500,00    590,- 
 7.   Liikerakennus yli   500 ka-m2    750,00    875,- 
 8.   Julkiset ja  yleiset rakennukset alle 500 ka-m2  500,00    590,- 
 9.   Julkiset ja – yleiset rakennukset yli 500 ka-m2  750,00    875,- 

10. Teollisuusrakennukset, tuotantotilat ja varastorakennukset 
      sekä liikunta ja muut vastaavat hallit  alle  500 ka-m2  625,00    720,- 
11. Teollisuusrakennukset, tuotantotilat ja suuret varasto- 
       rakennukset sekä  liikunta ja muut vastaavat 

hallit yli  500 ka-m2     875,00   1030,- 
12. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen talous- 
       rakennukset yli 100 ka-m2    125,00     150,- 
13. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen talousrakennukset 

alle 100 ka-m2         62,50       80,- 
 

14.  Rakennuksen laajentaminen tai rakennusluvan vaativa peruskorjaus.  
Rakennusluvan hinta on puolet vastaavan uuden rakennusluvan hinnasta. 
 
15. Uuden rakennuspaikan muodostamisen yhteydessä peritään rakennuslu-
van toimitus yms. lisämaksuna.                          200,- 

 
     Maksuperusteen korotus: 
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  Mikäli kohtien 2. ,  5. ,  7. ,  9. ,  ja 11.  kerrosalat  ylittävät 
  1000 ka-m2 , korotetaan perustaksaa  20 % aina alkavaa 
  tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti. 
 
B   Toimenpidelupa: 
       
             Perustaksa:  

1. Pienet rakennukset ja rakennelmat (varastot,laiturit, 
      katokset yms.), joita ei tarvitse erikseen merkitä maastoon.      62,50    80,- 
2.  Suuremmat rakennukset ja rakennelmat, jotka  onmerkittävä 

 maastoon ja joiden lupaan liittyvä selvitystyö on suurempi 
( esim.  hiihtohissi,  laskettelurinne, iso muuntaja tms.)      250,00  400,- 

 
C   MRL: n mukainen ilmoitus: 
                

Perustaksa: 
 1.   Pienet rakennelmat, varastot ja katokset           37,50    50,- 
D   Rakennuspaikan maastoon merkitseminen: 
 
 1.   Asuinrakennukset, muut kuin loma-asunnot       150,00  170,- 

2.   Loma-asunnot.           187,50  210,- 
3. Matkailupalvelurakennukset, liikerakennukset, julkiset 
      ja - yleiset rakennukset sekä teollisuus rakennukset, 
      tuotantotilat, varastohallit ja liikuntahallit alle  500 ka-m2.      150,00  170,- 
4. Matkailupalvelurakennukset, liikerakennukset, julkiset  

ja yleiset rakennukset sekä teollisuusrakennukset, 
tuotantotilat, varastohallit ja liikuntahallit  yli  500 ka-m2           187,50  210,- 

5. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen talousrakennukset           75,00   95,- 
 
E   Vastaavantyöjohtajan hyväksyminen: 
   

1.  Rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan hyväksyminen.       62,50   70,- 
 2.   KVV - työnjohtajan hyväksyminen.          62,50   70,- 
 3.   IV – työnjohtajan hyväksyminen.           62,50   70,- 
 4.   Erityisalan työnjohtajan hyväksyminen.                             62,50   70,- 
 
F  Poikkeamispäätöksen antaminen: 
  
       1.   Poikkeamispäätöksen antaminen.       125,00  200,- 
       2.   Suunnittelutarveratkaisun tekeminen.       125,00  200,- 
 
            
 G  Naapurin kuuleminen: 
   
        1.   Naapurin kuuleminen lupa-asiassa         25,00    40,- 
 
 H   Voimassaolevaan lupaan liittyvät toimenpiteet: 
 
        1.   Lupamääräysten muuttaminen.       187,50  210,- 
         2.   Luvan jatkaminen.        125,00  200,- 
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  I    Kokoontumishuoneiston tarkastus. 
 
        1.   Kokoontumishuoneiston tarkastaminen     150,00   200,- 
 
 J   Kielteinen lupapäätös: 
 

1.  Kielteisen lupapäätöksen antamisesta peritään puolet haetun luvan  
     mukaisesta hinnasta. 

 
 K   Maksun suorittaminen:   
 

1.  Maksu on suoritettava kun asiakohdassa mainittu päätös on tehty.  
     Useista taksakohdista muodostuva maksu peritään yhdellä kertaa. 

 
 
  
L   Maksun palauttaminen: 
 

1.  Jos myönnetyn luvan mukainen hanke peruuntuu tai jos lupa vanhenee, eikä 
     hanketta toteuteta. Palautetaan hakijalle puolet hänen luvasta suorittamastaan  

             maksusta.  
             Mikäli rakennustyö on aloitettu, ei palautusta suoriteta. 
 
 
Tällä taksalla kumotaan Enontekiön kunnanvaltuuston 11.12.2006  § 62  hyväksymä    
rakennusvalvonta-taksa. 
 

 

YMPÄRISTÖLUPAMAKSUTAKSA 
 
 
Hyväksytty  Kvalt. xxxxxxxx 
 
Voimaantulo XXXXXX 
 
 
1 § Ympäristölupamenettelylain (735/91) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun ympäris-

töluvan hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle tämän taksan mukaan 
määräytyvän maksun (ympäristölupamaksu). 

 
Maksun perimisestä ympäristölupamenettelylain 2 §:n 3 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa on määrätty erikseen. 

2 § Maksun määräämisen yleisinä perusteina ovat lupakäsittelyn   
laajuus ja hakemuksessa tarkoitetun laitoksen tai toiminnan laatu. 

 
3 § Ympäristöluvan käsittelystä peritään 

 
a)  lupahakemuksen koskiessa yhtä ympäristölupamenettelylain 
      2 §:n 2   momentissa tarkoitettua päätöstä           
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Vanha taksa    353,25 €   Uusi taksa   410,- € 
 

b)  lupahakemuksen koskiessa kahta tai useampaa ympäristö-            lupa-
menettelylain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä        

Vanha taksa    454,13 €   Uusi taksa   530,- € 
       

c) lupahakemuksen koskiessa ilmansuojeluasetuksen 7 §:n            
      5,6,7,9,16,19 tai 20-kohdassa tarkoitettua laitosta  

Vanha taksa    655,88 €   Uusi taksa  760,- €       
         
 

d) lupahakemuksen sisältäessä pelkästään tavanomaisen   
      jätehuoltosuunnitelman tai yhden muun selvästi keskimääräistä   
     vähemmän aikaa vaativan hakemuksen             

Vanha taksa   252,25 €   Uusi taksa  295,- € 
      

 
Mikäli ympäristölupaa koskeva hakemus kokonaan hylätään,  

 peritään ympäristölupamaksuna d-kohdan mukainen määrä. 
 

Mitä edellä on määrätty uuden luvan hakemisesta perittävistä maksuista, so-
velletaan vastaavasti luvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä 
perittäviin maksuihin. 

 
4 § Jos 3 §:n mukaisesti määrättyä maksua on hakemuksessa tarkoitetun  laitok-

sen poikkeuksellisen laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä 
pidettävä selvästi kohtuuttoman suurena tai vähäisenä, on ympäristölupamak-
su  määrättävä hakemuksen käsittelystä kunnalle aiheutuneiden kustannusten 
perusteella. 

 
 
5 § Mikäli ympäristölupaa koskevan hakemuksen käsittely valituksen johdosta pa-

lautetaan kunnan ympäristölupaviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelys-
tä perittävä ympäristölupamaksu 3 §:n mukaisesti. Perittävästä määrästä vä-
hennetään tällöin kunnalle saman hakemuksen käsittelystä aikaisemmin  suo-
ritettu ympäristölupamaksu. 

 
6 §  Ympäristölupamaksun määrää tekninen lautakunta. 
 
 
MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOI-
MINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT ENONTEKIÖN KUNNASSA 
 
Hyväksytty  Kvalt. xxxxxxxx 
 
Voimaantulo XXXXXX 
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Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta lu-
vanhakija/haltija on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n ja rakennuslain 
124 a (555/81) sekä 136 §:n nojalla kunnalle seuraavat maksut: 
 
 
1 § 
Tarkastusmaksu 
 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava lupaa haet-
taessa seuraavat maksut: 

 
  1. Maksu määräytyy lupahakemuksessa/ottamissuunnitelmassa otettavaksi esi-

tetyn maa-ainesten kokonaismäärän mukaan seuraavasti: 
 

 
Maa-ainesten kokonaismäärä Tarkastusmaksu 
            Vanha taksa € Uusi taksa € 

 
20 000 m3  tai sen alle perusmaksu 126,00 150,-   

 yli 20 000 m3  perusmaksu 126,00 150,- 
  jokaiselta alkavalta 5 000 m3  :ltä, 
 jolla 20 000 m3  ylittyy                25,25   30,- 

                        
Tarkastusmaksua määrättäessä suunnitelmassa otettavaksi esitetystä maa-
ainesten määrästä otetaan 100 000 m3  ylittävältä osalta huomioon puolet. 

 
2. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään hakemuksen 

 perusteella ilman ottamissuunnitelmaa tarkastusmaksua peritään    
        Vanha taksa  50,50     Uusi taksa  60,- 
             

3. Ottamissuunnitelman muutokset tarkastamisesta siltä osin kuin 
 lupahakemus koskee aikaisemmin myönnetyn ottamisluvan mukaista ottamis-

aluetta,  peritään 1 kohdan mukainen perusmaksu ja  
  jokaiselta alkavalta 5 000 m3 :ltä, jolla aikaisemmin ottamisluvan  
 mukainen maa-ainesten kokonaismäärä ylittyy.             
        Vanha taksa   25,25     Uusi taksa  30,- 
 

4.  Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen 
on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, 
palautetaan peritty  tarkastusmaksu. 

 
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunni-
telman tarkastamiseksi ja lupahakemus perutetaan ennen viranomaisen pää-
töksen antamista, tarkastusmaksu määräytyy jäljempänä 5 kohdan mukaisesti  
  

5. Jos lupahakemus kokonaan hylätään, palautetaan tarkastusmaksu hakijalle. 
Kuitenkin käsittelykuluina peritään ottamissuunnitelmassa esitetyn 

                   20 000 m3 :n tai sitä alemman  määrän osalta puolet 1 kohdan mukaisesta pe-
rusmaksusta ja yli 20 000 m3 :n osalta perusmaksu. 
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6. Jos lupamaksu perutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 
 16 §:n  2 kohdan perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta otta-
matta jäävä maa-ainesmäärää vastaava osa, lukuun ottamatta perusmaksua. 

 
7. Mikäli ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään lupa-

hakemukseen liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta puolet  
                   1 kohdan mukaisesta perusmaksusta, edellyttäen, ettei jatkoajan myöntämi-

nen vaadi ko. suunnitelman muuttamista. 
 
2 § 
Valvontamaksu 
 

 Ottamissuunnitelman valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain  seu-
raavat maksut: 

 
1. Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän   

 mukaan: 
 

      Vuotuinen otto  Vuotuinen valvontamaksu 
    Vanha taksa  €     Uusi taksa € 

 
      2 000 m3  tai sen alle       perusmaksu      63,13         75,- 
      yli 2 000 m3                     perusmaksu      63,12         75,- 
  

                                ja jokaiselta alkavalta 
        1 000 m3 :ltä, jolla 2 000 m3  ylittyy          25,25         30:- 

   
 

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten otta-
mismäärä ylittää 100 000 m3  otetaan 100 000 m3  ylittävältä maa-ainesten 
määrän osalta huomioon puolet vuotuista valvontamaksua määrättäessä. 
 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, 
jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä 
lupapäätöksessä myönnetyn ottamisajan vuosien lukumäärällä ja käytetään 
näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena. 
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Khall § 31 LISÄTALOUSARVIO VUODEN 2014 INVESTOINTIOSAAN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että valtuuston äänentoistolaitteisiin 

esitetty määräraha poistetaan. Antti Tonteri, Tuomas Keskitalo ja 

Elli-Maria Kultima kannattivat esitystä. 

 

Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että määrärahaa äänentois-

tolaitteisiin ja kunnanhallituksen kokoushuoneen kalustoon vara-

taan 10.000 €. 

 

Elli-Maria Kultima ja Antti Tonteri ja Tuomas Keskitalo peruutti-

vat kannatuksensa Jaakko Alamattilan esitykseen. Todettiin että 

Jaakko Alamattilan esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväk-

syy liitteenä olevan investointiosan lisätalousarvion vuodelle 

2014. 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että lisäta-

lousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus  

 

Talousarvion valtuustokäsittelyn yhteydessä tuotiin esille, että 

muutamien vuodelta 2013 siirtyvien hankkeiden osalta tulee tarve 

tehdä lisätalousarvio, jotta ne voidaan saattaa loppuun vuoden 

2014 aikana. Lisäksi on ilmennyt, että joihinkin investointikoh-

teisiin ei ole varattu talousarviokäsittelyssä määrärahaa lainkaan 

tai sitä on varattu tuolloin liian vähän.  

 

Kuntalain 65.5 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista 

päättää valtuusto. Tähän sisältyvä mahdollisuus hyväksyä lisätalo-

usarvio merkitsee poikkeusta edellä selostettuihin täydellisyys- 

ja yhtenäisyysperiaatteisiin. Velvoite viedä asia talousarvion 

muutoksena valtuustoon koskee sekä tavoitteita että niiden edel-

lyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita. Talousarvioon tehtävät muu-

tokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. 

 

 

Liite 1. Investointiosan lisätalousarvioesitys vuodelle 2014 
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Oheismateriaali Teknisen lautakunnan erilliset pykälät eri lisäta-

lousarvion kohteista, joissa esitellään perustelut inves-

toinneille. 
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Khall 32 § VUODEN 2014 INVESTOINTIKOHTEEN, PÄIVÄKODIN RAKENTAMI-

NEN, ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN KUNNAHALLITUKSELLE 

 

Päätös 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että tekninen johtaja 

Kimmo Lämsä kutsutaan kuultavaksi päiväkotihankkeesta seuraavaan 

kunnanhallituksen kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle päiväkodin 

investoinnin aloittamisluvan ja määrää vastuuviranhaltijaksi tek-

nisen johtajan, Kimmo Lämsän. 

 

Selostus 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kohdassa 9./erityisiä ohjeita 

on määrätty, että investointiohjelmassa olevia kohteita ei saa 

aloittaa ilman kunnanhallituksen lupaa tai ennen kuin valtion-

osuuksista on saatu vahvistus. Kullekin investointihankkeelle on 

nimettävä vastuuviranhaltija. Investointikohteiden suunnitteluun 

ja toteutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota valtuuston 

päättämällä tavalla. 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 21.1.2014 § 9 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen 

aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle 

osastolle, teknisen johtajan alaisuudessa valtuudet ja vastuun in-

vestoinnin suorittamiseksi kunnan hankintaohjeen ja hankintalain 

puitteissa. 

 

Selostus: 

Vuoden 2014 investointikohteen, päiväkodin rakentaminen on raken-

nus- ja pääsuunnitteluvaiheessa. Ja että kohde saadaan mahdolli-

simman pitkälle toteutettua vuoden 2014 aikana, jatkosuunnitelmat: 

sähkö- ja LVI-suunnitelmat sekä tarvittavat rakennesuunnitelmat 

tulee aloittaa heti limittäin käynnissä olevan suunnittelun kans-

sa. 

  

Päätettiin pitää tauko klo. 15.15.-15.25. Tauon jälkeen suoritetun 

nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu lail-

lisena ja päätösvaltaisena aikaisemmalla kokoonpanolla. 
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Khall 33 § TOIMISTOPAPEREIDEN HANKINTA / LIITTYMINEN KL-

KUNTAHANKINNAT OY:N PUITESOPIMUKSEEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta liittyy KL-

kuntahankinnat Oy:n toimistopapereita koskevaan puitesopimukseen. 

 

Selostus 

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton omistama voittoa ta-

voittelematon yhtiö. Yhtiö on hankintalain 11 §:n mukainen yhteis-

hankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja 

hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. 

 

Enontekiön kunta on vuodesta 2011 lukien ollut KL-kuntahankinnat 

Oy:n puitesopijakumppani mm. toimistotarvikkeiden hankintojen 

osalta.  
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Khall 34 § OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN, VALTIOVARAINMINISTERI-

ÖN JA LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTON VALTIONOSUUS- JA VALTIONAVUSTUS-

PÄÄTÖKSIÄ 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää 

ettei se hae oikaisua em. valtionosuuspäätöksiin. 

 

Selostus  

 

Kuntaan on saapunut alla olevat opetus- ja kulttuuriministeriön, 

valtiovarainministeriön ja Lapin aluehallintoviraston valtion-

osuus- ja valtionavustuspäätökset:  

 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (Dnro 80/221/2013) 

opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuk-

siin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekis-

teröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituk-

sen tarkistamisesta vuodelle 2013. 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (Dnro 68/221/2013) 

opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 

(1705/2009) 29 §:n mukaisista perusopetuksen yksikköhinnoista 

vuodelle 2014 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (Dnro 59/221/2013) pe-

rusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yk-

sikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä 

vuonna 2014 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (Dnro 92/221/2012) 

opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuk-

siin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, re-

kisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoi-

tuksen tarkastamisesta vuodelle 2014 

 Valtiovarainministeriön päätös (Dnro VM/2970/02.02.06.00/ 

2013)kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan 

verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvista-

misesta kunnille vuonna 2014 

 Valtiovarainministeriön päätös (Dnro VM/2969/02.02.06.00/ 

2013) kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2014 
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 Lapin aluehallintoviraston päätös (Dnro LAAVI/4/07.00.00/ 

2013) perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden vah-

vistaminen vuodelle 2013 

 Lapin aluehallintoviraston päätös (Dnro LAAVI/07.03.10/ 2014) 

nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksen siirtämisestä. 

 

Em. valtionosuuspäätökset ja niihin liittyvät laskelmat ovat näh-

tävillä kokouksessa. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista.  
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Khall 35 § VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti asettaa seuraavat äänestysaluekohtaiset vaa-

lilautakunnat ja vaalitoimikunnan: 

 

Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu 

 

Heikki Järvistö, puheenjohtaja 

Sirkka Mäkitalo, varapuheenjohtaja 

Tuomas S Palojärvi 

Karen-Anna Proksi 

Tiina Kirkkala 

 

Varajäsenet 

Sirkku Laurila 

Iisak Vanhapiha 

Jouko Alapoikela 

 

Kaaresuvanto 

 

Paula Syväjärvi, puheenjohtaja 

Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja 

Elsi Kurki 

Aino Koivisto 

Antti-Oula Juuso 

 

Varajäsenet 

Kari Kotavuopio 

Yrjö Hedman 

Saara Ketola 

 

Kilpisjärvi 

 

Veikko Aaltonen, puheenjohtaja 

Heimo Rantakokko, varapuheenjohtaja 

Juha Tornensis 

Leena Ohenoja 

Marjut Muotkajärvi 

 

Varajäsenet 

Eeva-Sisko Tornensis 

Sirpa Keskitalo 

Esa Aidantausta 

 

Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi 

Elma Vuontisjärvi, puheenjohtaja 

Aulis Harju, varapuheenjohtaja 

Onni Niemelä 

Asta Niemelä 

Ulla Keinovaara 
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Varajäsenet 

Kaija Eira 

Raili Suomi 

Seppo Keskitalo 

 

Vaalitoimikunta 

 

Heikki Järvistö, puheenjohtaja 

Tiina Kirkkala, varapuheenjohtaja 

Minna Vaari 

 

Varajäsenet 

Anni Näkkäläjärvi 

Seppo Alatörmänen 

Anja Ohenoja 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä kutakin äänestysaluetta varten vaa-

lilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on 

kuitenkin oltava vähintään kolme. Lisäksi kunnanhallitus päättää 

nimetä yhden tai useamman vaalitoimikunnan, joihin kuhunkin kuuluu 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeelli-

nen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

 

Selostus 

Europarlamenttivaalit toimitetaan toukokuussa 2014. Suomessa vaa-

lipäivä on sunnuntai 25.5.2014. 

 

Kunnanvaltuusto on 4.4.2013 muuttanut Enontekiön kunnan äänes-

tysaluejakoa siten, että äänestysalueita on yhteensä neljä: 

Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu, Kaaresuvanto, Kilpisjärvi ja Nunna-

nen-Peltovuoma-Vuontisjärvi. 

 

Vaalilaki 15 § 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-

peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 

kolme; sekä 

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai 

useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, va-

rapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajä-

seniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va-

rajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 
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vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettanei-

ta puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kunnallisvaaleissa jä-

senten ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti edustaa kunnas-

sa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestä-

järyhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajä-

senet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on ase-

tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan 

jäsenenä eikä varajäsenenä. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapu-

heenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskus-

vaalilautakunnalle. 
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Khall 36 § EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA 

PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että europarlamenttivaalien vaalipäivän 

äänestyspaikat ovat seuraavat: 

 

Äänestysalue   Äänestyspaikka 

Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu Hetan koulukeskus 

Kaaresuvanto   Kaaresuvannon koulu 

Kilpisjärvi   Kilpisjärven koulu 

Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi Peltovuoman koulu 

 

Selostus 

Vaalilaki 9 § 

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä mää-

rätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaik-

ka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, 

jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa 

(5.4.2002/247) 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä vaali-

päivän äänestyspaikoista. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
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Khall 37 § EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA NII-

DEN AUKIOLOSTA PÄÄTTÄMINEN  

 

Päätös 

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti ehdotustaan siten, että 

keskiviikon 14.5. aikataulua äänestysauton osalta muutetaan siten, 

että Kilpisjärven ja Kaaresuvannon äänestysaikaa lyhennetään puo-

lituntia ja käydään samana päivänä Sonkamuotkassa, jossa äänestys 

järjestetään klo. 16.00-17.00. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä vuoden 

2014 europarlamenttivaaleissa seuraavasti: 

 

Ke 14.5.2014 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

To 15.5.2014 klo 10-17  Hetta (kunnanvirasto) 

Pe 16.5.2014 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

Ma 19.5.2014 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

Ti 20.5.2014 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

 

Kunnanhallitus päättää edelleen ennakkoäänestyksen järjestämisestä 

kiertävällä äänestysautolla vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 

seuraavasti: 

 

Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu  

 

Keskiviikko 14.5.2014 

Äänestysauton pysäkki klo 

Kilpisjärvi / Kilpisjärven koulun pi-

ha 

Tsahkalluoktantie 1 

10.00 – 11.30 

Kaaresuvanto / Kaaresuvannon koulun 

piha 

Syväjärventie 32  

Sonkamuotka, Arctic Knife:n paikoi-

tusalue 

Muoniontie 1721 

13.30 – 15.00 

 

16.00-17.00 
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Torstai 15.5.2014 

Äänestysauton pysäkki klo 

Kultima/Kultiman kääntöpaikka 10.00-10.30 

Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy:n 

liittymä 

Käsivarrentie 1765 

11.00-12.00 

Palojoensuu/Palojoensuun kylätalon 

piha 

Muoniontie 46 

12.30 – 13.15 

Näkkälä/ Kaijunantien risteys 

Kaijunantie 1 

14.30-15.00 

Palojärvi/Galdotieva 

Ruijantie 2605 

15.30-16.00 

Leppäjärvi/entinen koulu 

Ruijantie 1935 

16.15-17.00 

 

Perjantai 16.5.2014 

Äänestysauton pysäkki klo 

Nunnanen/entisen koulun risteys 

Nunnasentie 1284 

10.00-11.00 

Peltovuoma/koulu 

Ounastie 3111 

11.30 – 12.30 

Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys 

Vuontispirtintie 1 

13.30 – 14.00 

Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkki-

paikka 

14.15 – 14.45 

Vuontisjärvi/entisen koulun risteys 

Sammakkojänkäntie 1 

15.30 – 16.30 

 

 

Selostus   

 

Europarlamenttivaalien vaalipäivä Suomessa on sunnuntaina 

25.5.2014, ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 14.5.-

20.5.2014 (keskiviikosta tiistaihin).  

 

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat 

1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä 

ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei 
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erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yk-

si; (5.4.2002/247) 

2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja 

niiden toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät 

kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakun-

nassa; (21.12.2007/1263) 

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnan-

hallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt 

sekä rangaistuslaitokset (laitos); (5.4.2002/247) 

4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys 

toimitetaan. (24.10.2003/868) 

Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljempänä säädetyin edellytyksin 

järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys). 

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä mää-

rätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaik-

ka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, 

jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. 

(5.4.2002/247) 

Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikes-

kuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään 

Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa 

olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolo-

päivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan 

nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot. 

Ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestys-

paikat, jotka ovat äänestyspaikkarekisterissä 51. päivänä ennen 

vaalipäivää päivän päättyessä, ovat vaaleissa äänestyspaikkoina, 

vaikka tässä pykälässä tarkoitetusta kunnanhallituksen päätöksestä 

tehtyä oikaisuvaatimusta ei ole käsitelty ja vaikka hallinto-

oikeudelle tehtyä kunnallisvalitusta, jolla oikaisuvaatimuksesta 

tehtyyn päätökseen on haettu muutosta, ei ole ratkaistu. Kunnan-

hallitukselle tehty oikaisuvaatimus ja kunnanhallituksen päätök-

sestä tehty kunnallisvalitus on käsiteltävä kiireellisesti. Hal-

linto-oikeuden valituksesta antamaan päätökseen ei saa hakea muu-

tosta valittamalla. (5.4.2002/247) 

Vallilaki 47 § (5.4.2002/247) 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso 

Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää sekä lo-

petetaan ulkomailla 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaa-

lipäivää.  

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten 

avoinna kaikkina päivinä 1 momentissa tarkoitettuna ajanjaksona, 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a21.12.2007-1263
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a24.10.2003-868
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
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jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin 

määrätä. 

Vaalilaki 48 § (28.6.2013/496) 

Ennakkoäänestysajat 

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona: 

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen 

päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen 

kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntai-

sin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen; 

3) laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaali-

toimikunnan määrääminä aikoina; 

5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n 

ja 20:n välisenä aikana. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a28.6.2013-496
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Khall 38 § SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää perustaa sosiaalitoimeen sosiaaliohjaajan 

viran perusturvalautakunnan esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Talousarvion henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2014 on perusturva-

osastolle hyväksytty sosiaaliohjaajan virka ja varattu ko. virkaan 

määräraha. 

 

Hallintosäännön 4 luvun 30 § kohdassa toimivalta viran tai toimen 

perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa 

työsuhteeksi ensimmäisessä kappaleessa määrätään, että valtuusto 

päättää johtavassa asemassa olevien virkojen perustamisesta ja 

lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perusta-

misesta ja lakkauttamisesta. 

 

Päätöshistoria 

Perusturvalautakunta 30.9.2013 § 87 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Jaakko Alamattila jätti päätökseen eriävän mielipiteen; sosiaa-

liohjaajan virkaa ei tule perustaa kunnan taloustilanteen vuoksi. 

Käsittely: Jaakko Alamattila esitti asian pöydälle jättämistä. 

Asia tulee käsitellä taloustoimikunnassa.  

Lautakunnan muut jäsenet; Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara, Miliza 

Kimmel, Lydia Heikkilä ja Ari Mäkitalo olivat esittelijän ehdotuk-

sen kannalla. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää valtuustolle, että sosiaalitoimeen 

perustetaan sosiaaliohjaajan tehtävä. 

 

Viran keskeiset tehtävät: 

1. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta mukaiset tehtävät: 

Palvelutarpeen selvittäminen yhdessä Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän kuntoutusohjauksen kanssa. 

Erityishuolto-ohjelmasta päättäminen ja sen toteutuksesta vastaa-

minen ja huolehtiminen. 

Kehitysvammaisen kotihoidon ohjaus: lapset; yhdessä kuntoutusoh-

jaajan kanssa. Aikuisten kotihoidon ohjauksesta sosiaaliohjaaja 

vastaa yksin.  

2. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mukaiset tehtävät: 
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Työttömän palvelutarpeen kartoitus, aktivointisuunnitelman laati-

minen yhdessä työttömän ja työvoimahallinnon kanssa, aktivointi-

suunnitelman toteuttamisesta huolehtiminen ja työttömän toiminta-

kyvyn tukeminen.   

3. Toimeentulotukeen liittyvät tehtävät osana sosiaalitoimiston 

toimeentulotukitiimiä.  

4. Muut tehtävät. 

 

Kelpoisuusvaatimus: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 6 § mukainen kelpoisuus; tehtä-

vään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto. 

 

Työaika: toimistotyöaika. 

 

KVTES:n mukainen hinnoittelukohta 04SOS050 ”Sosiaalihuollon vaati-

vat ammattitehtävät. ”Hinnoittelukohdassa peruspalkka 2085,92 

€/kk. 
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Khall 39 § SODANKYLÄN KUNNAN ANOMUS VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUDESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Sodankylän kunnalle / Tunturi-Lapin 

ympäristöterveydenhuollolle Enontekiön kunnan vaakunan käyttöoi-

keuden Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon nimen yhteydessä. 

 

Selostus 

Sodankylän kunnan ympäristöterveyspäällikkö, Tuulikki Luoma, on 

toimittanut Enontekiön kunnalle seuraavan anomuksen: 

”Vaakunan käyttöoikeus 

Vuoden 2014 alusta lukien Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodan-

kylän kunnat muodostavat Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-alue vastaa alueen ympäris-

töterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta. 

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto pyytää Enontekiön kunnanhallituk-

selta lupaa käyttää Enontekiön kunnan vaakunaa Tunturi-Lapin ympä-

ristöterveydenhuollon nimen yhteydessä. 

 

Tuulikki Luoma 

Ympäristöterveyspäällikkö” 
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Khall 40 § LAPIN SOTE-MALLIN MAAKUNTASEMINAARI 18-19.2.2014 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti osallistua tilaisuuteen. Kunnanhallitus va-

litsi tilaisuuteen kunnanjohtaja Mikko Kärnän, sosiaalisihteeri 

Annikki Kallioniemen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatör-

mäsen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalon, perustur-

valautakunnan varapuheenjohtaja Outi Kurkelan, Helinä Hautamäen, 

Berit-Ellen Juuson ja Birgitta Eiran. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää osallistumisesta Sote-mallin maakuntasemi-

naariin ja valitsee osallistujat tilaisuuteen. 

 

Selostus 

Lapin liitto / Tommi Lepojärvi on lähettänyt Enontekiö kuntaan 

kutsun Lapin Sote-mallin maakuntaseminaarista Rovaniemellä 18-

19.2.2014. 

 

Seminaarissa on tarkoitus luoda katsaus siihen, missä Lapin sote-

mallin selvityksessä ollaan menossa, kuullaan sosiaali- ja terve-

ysministeri Susanna Huovisen kommentit ja terveiset sekä keskus-

tellaan ja tehdään ryhmätöitä koskien lappilaista sote-

palveluverkkoa. Lapin kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltija-

edustajille olemme varanneet seminaaripaikkoja 8 henkilöä/kunta. 

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Illallinen omakustanteinen 

(illalliskortti). 

Ilmoittautumiset pyydetään 10.2.2014 mennessä sähköpostitse mar-

jo.saarela@lapinliitto.fi. 

 

Enontekiön kunnasta on ilmoitettu tilaisuuteen ja illalliselle 8 

henkilöä (ei nimiä) ja tehty majoitusvaraus hotelli Cumulukseen 8 

henkilölle. 

 

 

 

mailto:marjo.saarela@lapinliitto.fi
mailto:marjo.saarela@lapinliitto.fi
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Khall 41 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL-

LON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan antaman lau-

sunnon ja oikeuttaa kunnanjohtajan täydentämään lausuntoa, mikäli 

Sote-mallin maakuntaseminaarin kannanotot niin vaativat. Lopulli-

nen lausunto tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi seuraavaan koko-

ukseen. 

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausuntoa asetta-

mansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryh-

män loppuraportista 13.3.2014 mennessä. Lausunto annetaan sähköi-

sellä lomakkeella, jolla pyydetään kunnan kannanottoa valmistelu-

ryhmän esityksen keskeisiin esityksiin. Lausuntopyyntö, sen kysy-

myslomake ja työryhmän loppuraportti sekä siitä tehty tiivistelmä 

nähtävissä www.stm.fi/ lausuntopyynnöt / lausuntopyyntö sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnok-

sesta. 

 

Kysymyslomake: 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&nam

e=DLFE-28402.pdf 

 

Päätöshistoria 

Perusturvalautakunta 10.2.2014 §  

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan.   

Pykälä merkitään tarkistetuksi kokouksessa. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan: 

Kunnan tulisi kiinnittää vastauksessaan huomiota seuraaviin asioi-

hin: lähipalvelujen turvaaminen, saamenkielisten kielelliset oi-

keudet sekä Enontekiön kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 

palvelujen järjestämistä ja rahoittamista koskeviin päätöksiin tu-

levassa hallintorakenteessa. 

 

Lähipalvelujen osalta ei työryhmän loppuraportissa esitetty muo-

toilu- ” palvelut on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan lähellä 

asiakasta. Palvelut voidaan kuitenkin keskittää jos tarkoituksen-

mukainen ja kustannustehokas järjestäminen tätä edellyttää ” - 

poista huolta pitkien matkojen ja suppean väestöpohjan alueen pal-

veluista uudessa rakenteessa. Uudessa rakenteessa tulisi turvata 

myös Lapin alueen hyvät käytännöt: laaja-alaiset, ketterät ja mo-

nipuoliset lähipalveluyksiköt. Järjestämislakiin tai sosiaali- ja 

http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28402.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28402.pdf
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terveydenhuollon erityislakeihin tulisi kirjata selkeät säännökset 

siitä mitkä palvelut järjestetään kohtuullisen matkan päässä kan-

salaisen asuinpaikasta.  

Ehdotuksen kirjaukset saamenkielisten palvelujen järjestämisvel-

vollisuudesta ja vähemmistökielten jaostosta tuntuvat toimivilta 

ja saamelaisten kielellisiä oikeuksia turvaavilta. 

 

Epäselväksi myös jää miten toteutuu suppean väestöpohjan alueen 

vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen esityksen mukai-

sissa hallintorakenteissa.  

 

Perusturvalautakunta esittää että kunnanhallitus huomioi lausuntoa 

antaessaan Lapin liiton seminaarissa 18.- 19.2014 mahdollisesti 

muotoutuvat Lapin alueen kuntien yhteiset näkemykset.  

 

Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausuntoa asetta-

mansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryh-

män loppuraportista 13.3.2014 mennessä. Lausunto annetaan sähköi-

sellä lomakkeella, jolla pyydetään kunnan kannanottoa valmistelu-

ryhmän esityksen keskeisiin esityksiin. Lausuntopyyntö, sen kysy-

myslomake ja työryhmän loppuraportti sekä siitä tehty tiivistelmä 

nähtävissä www.stm.fi/ lausuntopyynnöt / lausuntopyyntö sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnok-

sesta. 

 

Kysymyslomake: 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&nam

e=DLFE-28402.pdf 

 

Diaesitys:  

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1447910&nam

e=DLFE-28181.pdf 

 

Niille lautakunnan jäsenille jotka saavat esityslistan tulostet-

tuina toimitetaan lausuntopyyntö, kysymyslomake ja loppuraportin 

tiivistettynä esittävä diaesitys.  

 

Kunnanhallitus pyytää asiasta perusturvalautakunnan lausuntoa. 

 

Lapin liitto on asettanut selvitysmiehen selvittämään ns. Lapin 

mallia. Lapin liitto on kutsunut Lapin alueen kunnat mallia ja 

selvitysmiehen työn tulosta käsittelevään seminaariin 18.-

19.2.2014. Seminaarissa on tarkoitus selvittää, onko Lapissa löy-

dettävissä yhteistä näkemystä siitä miten sosiaali- ja terveyden-

huolto tulevaisuudessa tulisi Lapin alueella järjestää.  

 

 

 

http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28402.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28402.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1447910&name=DLFE-28181.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1447910&name=DLFE-28181.pdf
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Khall 42 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN LUONNOKSESTA 

HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan valtion-

osuusjärjestelmän uudistamisesta seuraavaa: 

Enontekiön kunnanhallitus pitää positiivisena, että selvitysmies 

on onnistunut esityksessään yksinkertaistamaan nykyistä valtion-

osuusjärjestelmää merkittävästi. Kunnanhallitus pitää myös posi-

tiivisena, että olosuhdetekijöiden painoarvoa on lisätty suhteessa 

ensimmäiseen esitykseen. Nyt lausunnolla oleva esitys sisältää 

kuitenkin muutamia ongelmallisia kohtia, jotka tulisi korjata en-

nen lopullisen esityksen antamista. 

Kunnanhallitus toteaa selvitysmiehen esityksestä, että esityksessä 

käytetyt syrjäisyysluvut eivät anna kokonaisvaltaisen kattavaa ku-

vaa esimerkiksi Enontekiön kunnan maantieteellisestä laajuudesta 

ja kunnan sisäisistä välimatkoista, jotka väistämättä tekevät pal-

velurakenteen hyvin kalliiksi. Syrjäisyysluvun laskentaperusteet 

(1512/2011) tunnistavat vain 25 tai 50 kilometrin etäisyydet kun-

nan sisällä. Esimerkiksi Enontekiöllä matka kuntakeskuksesta He-

tasta Kilpisjärvelle on 176 km ja matka toiseen keskustaajamaan 

Karesuvantoon on 70 km. Keskussairaalaan sekä sosiaalihuollon eri-

tyispalveluihin Rovaniemelle on matkaa kuntakeskuksesta 300 kilo-

metriä. 

Pitkien etäisyyksien ja henkilöstönmatkakulujen sekä matkoihin 

käytetyn työajan vuoksi osa peruspalveluista joudutaan väistämättä 

järjestämään kylissä. Erityisen pitkien matkojen ja suppean väes-

töpohjan vuoksi mobiilien palveluiden hyödyntäminen on rajallista. 

Kaksi kunnan tärkeintä elinkeinoa, matkailu ja porotalous, edel-

lyttävät hajanaista väestörakennetta. Täten syrjäisyysluvun lisäk-

si tulisi erityisen pitkien maantieteellisten etäisyyksien kunnil-

le harkita otettavaksi käyttöön saaristolaisuustekijän tyyppinen 

erillinen laskentakriteeri.  

Enontekiön kunnanhallitus esittää, että erityisen pitkien maantie-

teellisten etäisyyksien kunnille on harkittava erityisen saaristo-

laisuustekijän tyyppisen laskentakriteerin käyttöönottoa tai vä-

hintäänkin tarkastettava syrjäisyysluvun määräytymisperusteet.  

Lapin yliopistokustannuksen vuonna 2013 julkaisemassa selvitykses-

sä ”Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut ” todetaan, et-

tä yhdenvertaisuusnäkökulmasta tarkasteltuna saamelaiset ovat 

eriarvoisessa asemassa palvelutuotannossa valtaväestöön nähden, 

etenkin koskien palveluja jotka perustuvat kielen käyttöön. Täl-

laisia palveluja ovat vanhustenhuolto, psykososiaaliset palvelut 

sekä lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut. Saamenkielisiä se-
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kä saamelaiskulttuuriin perustuvia palveluja on vähän.  Selvityk-

sen mukaan keskeinen palvelutyytyväisyyttä selvittävä seikka on 

myös ajallinen välimatka palveluihin.  

Enontekiön kunnassa saamelaisväestö on lukumäärältään pieni ja 

saamelaisasutusta on hajaantuneena koko kunnan alueelle.  Jotta 

kunta pystyisi jatkossa järjestämään palvelut myös saamenkielellä 

sekä jatkamaan palveluja koskevaa kehittämistyötä, on myös saamen-

kielisten palveluiden rahoituspohjasta huolehdittava. Kunnanhalli-

tus huomauttaa, että kunta järjestää saamenkielistä varhaiskasva-

tusta, alku- ja perusopetusta sekä muita saamenkielisiä palveluita 

ja varaa niihin riittävät resurssit, vaikka palveluiden käyttäjiä 

on Enontekiön kunnassa vähän verrattuna esimerkiksi Utsjoen kun-

taan. Itse palveluiden järjestäminen ei kuitenkaan tule Enonteki-

öllä sen edullisemmaksi. Kuntien syrjäisyys ja pitkät etäisyydet 

vaikuttavat luonnollisesti siihen, missä saamenkielisiä palveluita 

on varauduttava järjestämään. 

Saamelaisväestön kunnittaiseen asukaslukuun pohjautuva jako ei ole 

oikeudenmukainen, vaan se vaarantaa saamenkielisen väestön oikeu-

den saada saamenkielisiä palveluita omakulttuuriselta pohjalta 

niissä saamelaisalueen kunnissa, joissa saamenkielisten osuus koko 

väestöstä on pieni ja saamelaisasutus on jakaantuneena koko kunnan 

alueella. On myös huomattava, että palvelut tulee järjestää saa-

menkielellä ja omakulttuuriselta pohjalta kunnan kaikissa keskuk-

sissa, vaikka palveluiden käyttäjiä olisi vain vähän. Tämä on myös 

syrjintälautakunnan ja vähemmistövaltuutetun kanta. 

Enontekiön kunnanhallitus esittää, että selvitysmies tarkentaa li-

säosissa olevan saamelaisten kotiseutualueen lisän määräytymispe-

rustetta siten, että lisäosassa otetaan huomioon saamelaisalueen 

kuntien keskinäiset syrjäisyysluvut. Utsjoen kunnan syrjäisyysluku 

on 1,94, Enontekiön 1,89, Inarin 1,56 ja Sodankylän 1,34. Syrjäi-

syyden perusteella toteutettavan prosentuaalisen vertailun mukai-

sesti Utsjoelle tulisi maksattaa lisäosasta 28,82% jako-osuus, 

Enontekiölle 28,08%, Inarille 23,18% ja Sodankylälle 19,92%. Euro-

määräisesti tämä tarkoittaa, että saamelaisalueen kuntien lisäosa 

jakaantuisi kuntiin seuraavasti: 

Utsjoki 1.000.084 € nyt 1.610.840 € 

Enontekiö 974.405 €  nyt 489.005 € 

Inari 787.713 €  nyt 1.059.075 € 

Sodankylä 691.244 €  nyt 311.185 € 

Edelleen Enontekiön kunnanhallitus esittää, että myös saamelais-

alueen kunnille maksatetaan tämän lisäksi laskennallista valtion-

osuutta kaksikielisyydestä samalla periaatteella kuin ruotsinkie-

lisille kunnille. Toinen vaihtoehtoon lisätä saamelaisten kotiseu-

tualueen lisän määrää merkittävästi; esimerkiksi kaksinkertaistaa 

se. 
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Uutena kriteerinä valtionosuusjärjestelmässä on esitetty työpaik-

kaomavaraisuus. Kunnat hyötyvät yhteisö- ja kiinteistöverotuottoi-

na siitä, että niiden alueella on työpaikkoja. On myös huomattava, 

että kunnassa pendelöivät eivät käytä kunnan palveluita ja siten 

kuormita kunnan taloutta. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on 

kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmis-

taminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saa-

da tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. 

Enontekiön kunnanhallituksen näkemyksen mukaan työpaikkaomavarai-

suus ei liity laskentakriteerinä valtionosuusjärjestelmän tavoit-

teisiin millään tavalla. 

Enontekiön kunnanhallitus esittää, että työpaikkaomavaraisuus 

poistetaan valtionosuusjärjestelmän määräytymiskriteereistä. Työ-

paikkaomavaraisuuden sijaan tulee edelleen painottaa olosuhdeteki-

jöitä, kuten korkeaa ikärakennetta, sairastavuutta, pitkiä väli-

matkoja, kaksikielisyyttä, saamelaisuutta ja harvaa asutusta. 

 

Selostus 

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lau-

suntoa selvitysmies, Arno Miettisen, valmistelemasta luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi ja kiinnittämään huomiota erityisesti seu-

raaviin asiakokonaisuuksiin: 

 ehdotettaviin kriteereihin 

 ikäryhmien ja sairastavuuden painoihin 

 muiden kriteerien painoihin 

 määräytymisperusteiden laskentaperiaatteisiin 

 verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen 

 siirtymätasauksen kestoon ja porrastukseen 

 

Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 4.4.2014 klo 16.00 mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. 

mailto:valtiovarainministerio@vm.fi
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Khall 43 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO KORKEIMMALLE HALLINTO-

OIKEUDELLE ERJA TENNILÄN VALITUSASIASSA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää esittää selityksenään Korkeim-

malle hallinto-oikeudelle Erja Tennilän valitusasiassa seuraavaa: 

 

Enontekiön kunnanhallitus viittaa lausunnossaan jo aiemmin hallin-

to-oikeudelle antamaansa lausuntoon, jossa kunnanhallitus on mm. 

todennut, että kaikki hakijat täyttävät vuorotteluvapaalain 9 §:n 

ehdot. Kunnanhallitus haluaa lisäksi korostaa vuorotteluvapaalain 

soveltamisohjeen (TEM/209/00.03.02/2010) 1 momenttiin liittyvää 

kohtaa, jossa todetaan mm. että työ- ja elinkeinotoimisto ja työn-

antaja arvioivat yhdessä toimiston sijaiseksi ehdottamien henki-

löiden ammattitaidon sopivuutta haettavaan tehtävään. Asiaa val-

mistellut viranhaltija on ollut yhteydessä paikalliseen työ- ja 

elinkeinotoimistoon. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että sillä on ollut sijaisuuspäätöstä teh-

dessään käytettävissä hakijoiden toimittamat tiedot koulutuksesta 

ja työkokemuksesta, minkä pohjalta ansiovertailu hakijoiden kesken 

on tehty. Lisäksi kunnanhallitus on haastatellut kaikki hakijat.  

 

Toimistosihteerin tehtäväkuvaan kuuluu hakukuulutuksen mukaisesti 

sosiaalitoimiston ja yleishallinnon toimistotehtävien lisäksi 

isännöinti ja päivähoidon perhepäivähoitajien palkanlaskenta ja 

laskutustehtäviä. Kolmesta hakijasta kahdella oli isännöinnin am-

mattitutkinto. Valituksen tehneellä ei ollut isännöinnin ammatti-

tutkintoa. Sen perusteella kunnanhallitus katsoi valitulla henki-

löllä olevan laajempi ja pidempi työkokemus kunta-alalla kuin va-

littajalla. Työkokemuksensa ansiosta valitun saattoi olettaa kyke-

nevän aloittamaan vuorotteluvapaan sijaisuuden lyhyemmällä pereh-

dytysjaksolla kuin muiden hakijoiden.  

 

Koulutuksen, aikaisemman työkokemuksen ja haastattelun perusteella 

tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella kunnanhallitus valitsi ansi-

oituneimman hakijan ko. tehtävään.  

 

Lisäksi kunnanhallitus viittaa samaisen soveltamisohjeen kohtaan, 

jossa todetaan, että työnantajalla on kuitenkin aina viime kädessä 

oikeus päättää, kenet hän ottaa palvelukseensa. Oikeus vuorottelu-

vapaakorvaukseenkaan ei tämän vuoksi ole riippuvainen siitä, kenet 

työnantaja valitsee vuorottelijan sijaiseksi, kunhan sijainen 

täyttää sijaisen yleisen määritelmän eli on työttömyysturvalain 2 

luvun 1 §:ssä tarkoitettu työtön työnhakija eikä ole päätoiminen 

opiskelija. Sijaiseksi palkattavan henkilön tulee siis olla työt-

tömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, mutta työttömyy-

den kestolle ei ole asetettu vaatimuksia.  
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Edellä viitattuun selitykseen perustuen Enontekiön kunnanhallitus 

esittää että Korkein hallinto-oikeus hylkää Erja Tennilän valituk-

sen.  

  

Selostus 

Korkein hallinto-oikeus pyytää Enontekiön kunnanhallitukselta se-

litystä Erja Tennilän valitukseen liittyen toimistosihteerin vi-

ransijaisen valintaan. Selitystä pyydetään erityisesti kohdasta, 

jossa valittaja toteaa, että vuorotteluvapaalain 9 §:n 1 momentin 

mukaan sijaista palkattaessa etusija on annettava työttömänä työn-

hakijana olevalle alle 25-vuotiaalle tai pitkäaikaistyöttömälle 

taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittaneelle. 

Valituksessa on edelleen todettu, että etusijan antamisvelvolli-

suudesta vapautuu vain, mikäli tällaisen henkilön ammattitaito ei 

ole riittävä haettuun tehtävään. 

 

Selitys ja sen liitteet on toimitettava Korkeimpaan hallinto-

oikeuteen 7.3.2014 mennessä. 

 

Selityspyyntö on nähtävillä kokouksessa. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 17.2.2014 47 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 44 § PALKANTARKISTUKSET SOSIAALITOIMESSA 1.1.2014 ALKAEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Anne-Maria Näkkäläjärvelle ja Mer-

ja Korkalolle esitetyt palkantarkistukset perusturvalautakunnan 

esityksen mukaan. 

 

Päätöshistoria 

Perusturvalautakunta 10.2.2014 § 21 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pykälä merkittiin tarkistetuksi kokouksessa 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle: 

Sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärven tehtäväkohtaista palk-

kaa nostetaan 110 € /kk työn lisääntyneen vaativuuden perusteella 

1.1.2014 alkaen. 

 

Ohjaaja Merja Korkalon tehtäväkohtaista palkkaa nostetaan 100 € 

/kk työn lisääntyneen vaativuuden perusteella 1.1.2014 alkaen.  

 

Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. 

 

Ohjaaja Minttu Vaittisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi perusturva-

lautakunta päätti muuttaa sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkälä-

järven ja ohjaaja Merja Korkalon tehtäviä.  

 

Saamenkielisen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärven tehtä-

vät muuttuivat 1.1.2014 alkaen siten, että hän toimii omaishoidon-

tuen tulosalueen vastaavana, päättää omaishoidontuen myöntämisestä 

sekä toimii omaishoidontuen yhdyshenkilönä sosiaalitoimessa. 

 

Toimintakeskuksen ohjaajan Merja Korkalon tehtävät muuttuivat si-

ten hän toimii toimintakeskus Hyrylän toiminnasta vastaavana työn-

tekijänä. Merja Korkalon ajantasaistettu toimenkuva esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Palkantarkistusesityksistä on neuvoteltu palkka-asiamies Pia Kor-

van kanssa. 
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Khall 45 § ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N JA KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS ELIN-

KEINOPALVELUIDEN OSTOSTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan 

(Hallintolaki 28 § 5 kohta) ja poistui kokouksesta. Kunnanhalli-

tuksen I varapuheenjohtaja, Jaakko Alamattila toimi puheenjohtaja-

na tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. 

 

Birgitta Eira esitti, että sopimukseen lisätään kohta sopimuksen 

määräaikaisuudesta eli sopimus on voimassa 1.1-31.12.2014. 

 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että 

sopimuksen loppuun lisätään lause ”Tämän sopimuksen arvo vuodelle 

2014 on 280.000 euroa, ja sopimus on määräaikainen, ollen voimassa 

vuoden 2014. Sopimus vuodelle 2015 solmitaan viimeistään joulu-

kuussa 2014”. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimusluonnoksen alle-

kirjoitettavaksi muutoksella, jossa kohdasta Toiminta-ajatus pois-

tetaan kappaleen lopusta ”sekä johtaa tytäryhtiötään Hetta Hiihto-

maa Oy:tä.” 

 

Selostus 

Enontekiön kunta ja Enontekiön kunnan omistama Enontekiön Kehitys 

Oy ovat laatineet sopimusluonnoksen, jolla määritellään osapuolten 

välinen työnjako ja maksuliikenne Enontekiön kunnan elinkeinotoi-

meen ja Enontekiön alueen yleiseen kehittämiseen liittyvissä asi-

oissa. 

 

 

Liite 2. Sopimusluonnos 
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Khall 46 § TONTIN MYYNTITARJOUS ENONTEKIÖN KUNNALLE KILPISJÄRVELTÄ 

/ SIIRTOLA, HAMPORI 

 

Päätös 

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että ehdotukseen lisätään 

seuraava lause: ”kunnanhallitus kehottaa Siirtolaa ja Hamporia 

ryhtymään toimenpiteisiin tontin myymiseksi vapailla markkinoilla” 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että se ei osta tonttia takaisin, koska 

talousarvioon ei ole varattu määrärahaa tonttien takaisinostoon. 

 

Selostus 

Sari Siirtola ja Ville Hampori ovat lähettäneet kunnanhallituksel-

le seuraavan kirjeen: 

”Ostimme kunnalta tontin Kilpisjärveltä (7.2012). Emme ole raken-

taneet tontille, emmekä tule rakentamaan vaaditun 5 vuoden kulues-

sa. Ostaisiko kunta tontin takaisin? 

Ohessa kopio kauppakirjasta, josta ilmenee kiinteistön määräalan 

tarkemmat tiedot. 

 

Ystävällisin terveisin 

Sari Siirtola  Ville Hampori” 
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Khall § 47 ENONTEKIÖN KUNNAN OMISTAMAN PALOJOENSUUN KYLÄSSÄ SI-

JAITSEVAN ASUINTALOKIINTEISTÖN OSTOTARJOUSTEN KÄSITTELY 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Käydyn keskustelun aikana Hannu Ranta esitti että kauppaa ei hy-

väksytä, koska tarjottu hinta ei ole realistinen. 

 

Antti Tonteri ja Jaakko Alamattila kannattivat päätösehdotusta. 

 

Elli-Maria Kultima kannatti Hannu Rannan esitystä. 

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että 

koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu 

esitys, suoritetaan asiasta äänestys. Puheenjohtaja esitti äänes-

tystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat 

esittelijän ehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat 

Hannu Rannan esitystä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut, ää-

nestävät ”EI”. Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin yk-

simielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ”JAA”-ääntä 

(Alamattila Jaakko, Eira Birgitta, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuo-

mas ja Tonteri Antti) ja 2 ”EI”-ääntä (Ranta Hannu ja Kultima El-

li-Maria). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut esit-

telijän ehdotus. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myydä teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti Palojoensuun kylässä, osoitteessa Käsivarrentie 126, olevan 

asuinkiinteistön, Kotiniva RN:o 047 404 0036 0005, korkeimman os-

totarjouksen mukaiseen 50.000€ hintaan. 

 

Tekninen lautakunta 13.2.2014 § 22 

 

Päätös 

Lautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaan. 

 

Hannu Ranta jätti asiasta suullisesti eriävän mielipiteen. 

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

Käsittely: 

Käydyn keskustelun jälkeen Hannu Ranta ehdotti, että ko. kiinteis-

töä ei myydä koska tarjottu hinta ei ole realistinen, mutta ehdo-

tusta ei kannatettu. 

Päätösehdotus (KL) 
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Kohteesta on tullut määrä-aikaan mennessä 2 kpl ostotarjouksia 

jotka ovat suuruudeltaan 39000€ ja 50000€, korkeammasta tarjouk-

sesta on saatu varmennettu tarjous. 

 

Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, Enonte-

kiön kunnan omistaman Palojoensuun kylässä, osoitteessa Käsivar-

rentie 126, olevan asuinkiinteistön, Kotiniva RN:o 047 404 0036 

0005, myyntiä ostotarjouksen mukaiseen 50000€ hintaan.  

Selostus 

 

Kiinteistö vapautui vuokrakäytöstä 1.10.2013 lukien ja kohteeseen 

tehtiin kuntotarkastus asuntokauppaa liite 1/23§ varten 8.10.2013, 

tällöin paljastui kohteessa kosteusvaurio kodinhoitohuoneen ja yh-

den makuuhuoneen osalta, aiheuttajana vesiautomaatin tiivistynyt 

kondenssiovesi. Kohteen myyntitoimeksianto on tehty 31.10.2013 La-

pin Arvokiinteistöt Oy:n/Kirsi Logje kanssa. Kohde on ollut Etu-

ovi- ja Oikotie- sekä Lapin Arvokiinteistö Oy:n verkkosivustoilla. 

Kohteessa on ollut käytössä ns. tarjouskauppa-malli ja pohjahin-

naksi on määritelty 50000€. Ostotarjousten jättämisen määrä-aika 

on 7.2.2014 klo. 12.00. Tarjousten jättöajasta johtuen, tarjousten 

vertailu ja ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Asian käsittelyn historia 

Tekn.ltk. 36 § 14.5.2013 ENONTEKIÖN KUNNAN OMISTAMAN PALOJOENSUUN 

KYLÄSSÄ SIJAITSEVAN ASUINTALOKIINTEISTÖN MYYNNIN VALMISTELEMINEN 

Enontekiön kunta omistaa asuinkiinteistön Palojoensuun kylässä 

osoitteessa Käsivarrentie 126.  

Kiinteistön nimi on Kotiniva RN:o 047 404 0036 0005. Tilan pinta-

ala on 10 782 m
2 
ja tilaan kuuluu osuus Palojoensuun lohkokunnan 

vesiin. 

Tilalla sijaitsee vuonna 1992 valmistunut omakotitalo, jonka ker-

rosala on 176 ka-m
2 
ja tilavuus 530 m

3
, rakennuksessa on tiiliver-

hoiltu. 

Kiinteistö on tällä hetkellä vuokrattu asuinkäyttöön, vuokrahinta 

on 500 €/kk.  

Kiinteistöstä on aiemmin tehty ostotarjous, jonka hinta oli 50 000 

€, mutta tekninen lautakunta ei myynyt kyseistä kiinteistöä tuol-

loin vaan päätti, että lautakunta tutustuu ko. kiinteistöön ja 

teettää kiinteistöstä kuntoarvion jonka jälkeen kiinteistö laite-

taan julkiseen myyntiin. 

Ehdotus: EM 

Tekninen lautakunta päättää sanoa vuokrasopimuksen irti ja vuokra-

ajan päätyttyä teettää kiinteistössä kuntoarvion ja pyytää kiin-

teistöstä hinta-arvion puolueettomalta arviomieheltä. 
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Tämän jälkeen kiinteistö pannaan kiinteistövälittäjän toimesta 

julkiseen myyntiin. 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti, että vuokrasopimus nykyisen 

vuokralaisen kanssa sanotaan irti 1.7.2013 alkaen. 

Muutoin menetellään ehdotuksen mukaisesti. 

----------  
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Khall § 48 ESITYS METSÄHALLITUKSELLE JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 

ERÄMAATUKIKOHDAN PERUSTAMISSELVITYKSESTÄ  

 

Päätös 

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että kaikki pykälän kohdat, 

joissa mainitaan sana erämaahotelli, muutetaan sanaksi erämaatuki-

kohta. 

 

Birgitta Eira esitti, että Metsähallitukselle ja Ympäristöministe-

riölle ei tehdä esitystä erämaatukikohdan perustamisselvityksen 

tekemisestä. Elli-Maria Kultima kannatti Birgitta Eira esitystä. 

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että 

koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu 

esitys, suoritetaan asiasta äänestys. Puheenjohtaja esitti äänes-

tystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat 

esittelijän ehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat 

Birgitta Eiran esitystä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut, 

äänestävät ”EI”. Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 ”JAA”-ääntä 

(Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuomas ja Tonteri 

Antti) ja 3 ”EI”-ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria ja Ranta 

Hannu). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut esitteli-

jän ehdotus. 

 

Birgitta Eira jätti asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Enontekiön kunnanhallitus päättää esittää Metsähallitukselle ja 

Ympäristöministeriölle, että ne käynnistäisivät selvityksen erä-

maatukikohdan perustamisesta Käsivarren erämaa-alueelle. Erämaatu-

kikohta edistäisi kestävän kehityksen luontomatkailua alueella.  

 

Erämaatukikohdan perustamisedellytykset ja sen mahdollinen sijain-

ti tulisi selvittää laajapohjaisesti Metsähallituksen, kunnan, 

Enontekiön Yrittäjät ry:n, Käsivarren paliskunnan ja Saamelaiskä-

räjien kesken.  

 

Selostus  

 

Matkailu on taloudellisin mittarein Enontekiön suurin toimiala ja 

sen kehittäminen on painopisteenä mm. kunnan elinkeinostrategias-

sa. Kestävän kehityksen luontomatkailun kehittämistä vaikeuttaa 

tällä hetkellä laadukkaiden majoitusmahdollisuuksien puute erämaa-

alueilla. Erämaalain nojalla Metsähallitus ei myöskään voi myöntää 

yrittäjille lupaa rakentaa pysyviä tukikohtia näiden alueiden si-

sälle.  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 17.2.2014 54 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa käydyissä neuvotteluissa 

on todettu, että nopein tie asian parantamiseksi olisi Metsähalli-

tuksen yhteistyöyritysten kanssa perustama erämaatukikohta, jota 

Metsähallitus hallinnoisi. Tukikohdan majoituskapasiteetti tukisi 

luontomatkailun kehittymistä Käsivarren erämaa-alueella ja avaisi 

matkailuyrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  
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Khall 49 § LAPIT OY:N OSAKASSOPIMUS 

 

Päätös 

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja täydensi esitystään, siten että kunnanhallitus päät-

tää pyytää toimitusjohtaja Juhani Jutilan esittelemään LapIt:n 

toimintaa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen osakassopimuksen 

ja allekirjoittaa sen. 

 

Selostus 

LapIT Oy on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen: 

LapITin uuden omistajapolitiikan edellyttämiä toimenpiteitä ovat 

osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen ja ajantasais-

taminen. Asiaa valmistelemaan perustettiin työryhmä, johon kuului-

vat Heikki Nivala Kemijärveltä, Pekka Lemmetty Rovaniemeltä sekä 

Markku Kämäräinen ja hänen tilallaan kesästä 2013 lähtien Timo Ha-

lonen Kuusamosta. 

Liitteenä on työryhmän yksimielinen esitys uudeksi osakassopimuk-

seksi. LapITin hallitus on käsitellyt sopimuksen kokouksessaan 

13.12.2013 ja esittää yksimielisesti sen hyväksymistä. 

 

Pyydämme käsittelemään LapITin uuden osakassopimuksen toimielimis-

sänne. Liitteenä on allekirjoitussivu, jonka pyydämme lähettämään 

allekirjoitettuna osoitteeseen LapIT Oy, Juhani Jutila, Rantaviti-

kantie 22, 96300 Rovaniemi. 

 

Maarit Simoska  Heikki Nivala 

hallituksen puheenjohtaja omistajapoliittisen työryhmän 

puheenjohtaja 

 

 

 

 

Liite 3. Osakassopimus 2014
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Khall 50 § LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT  

SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 13.1.2014 - 14.2.2014 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

 

- Tekninen lautakunta 5.11.2013 

- Tekninen lautakunta 5.12.2013 

- Keskusvaalilautakunta 15.1.2014 
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Khall 51 § ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Jyty / Lapin Yliopisto 

 Kutsu Levi-seminaariin 3-4.4.2014 

 

Kuntien takauskeskus 

 Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus 

 

Lapin Aluehallintovirasto 

Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon 

määrän vahvistaminen vuodelle 2014 

 

 Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmä 

 

Lapin Ilmatorjuntarykmentti 

 Lapin kutsuntakertomus vuodelta 2013 

 

Lapin Liitto 

 Vuoden 2013 ennakolliset väestönmuutostilastot 

 

Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

 Talousseminaari 31.1.2014 

 

Toiminta- taloussuunnitelma 2014-2016 sis. talousarvion 

2014 

 

Saamelaiskäräjät 

 Saamelaisten kansallispäivän juhlaseminaari 6.2.2014 saa-

 melaiskulttuurikeskus Sajoksessa 

 

Sisäasiainministeriö 

Pelastustoimen aluejaon lausuntopyyntö 

 

Suomen kuntaliitto 

Tiedote Pohjoismaiden ministerineuvoston demografiaohjel-

man hankehausta 

 

Tornion Sairaskotisäätiö 

 Sotainvalidien avustajatoiminnan Lapin aluehankkeen loppu

 raportti 2011-2013 
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Tiedote kunnanhallitukselle koskien avustajatyön silta-

työmarkkinoille –hankkeen rahoituspäätöksestä 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

 Opas sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 

 

Valtiovarainministeriö 

Lausuntopyyntö Inarin, Kittilän ja Muonion kunnille Enon-

tekiön kunnan hakemuksesta selvitysperusteiden osoitta-

masta selvitysalueesta poikkeamisesta 

 

 

Viljanmaa Sami 

Erittely Enontekiön kunnanhallituksen myöntämän apurahan 

käytöstä 

 

 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: 

- Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky. yhtymävaltuus ton 

pöytäkirja 18.12.2013 
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Khall 52 § KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN 

KÄYTTÄMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 47-401-1-33, Jokisuu  

Pinta-ala: 2060 (m2) 

Luovuttaja: Hetan Kota Oy 

Luovutuksen saaja: Näkki Helvi Orvokki Hammaslahdelta 

 

Kohteet: 47-403-2-174, Luppotupa  

Pinta-ala: 20440 (m2) 

Luovuttaja: Kukkonen Soini kuolinpesä, Lusista, Kukkonen Hannu En-

sio, Lusista, Räty Tuija Hannele, Heinolasta, Kukkonen Vesa Juhani 

Lahdesta 

Luovutuksen saaja: Pelkonen Heidi Johanna, Lahdesta ja Mäkinen 

Jukka Antero, Heinolasta  

 

Kohteet: 47-401-12-58, Vaarantörmä 

Pinta-ala: 9,519 ha  

Luovuttaja: Rova Pertti kuolinpesän osakkaat  

Luovutuksen saaja: Kehus Jyrki Juhani, Enontekiöltä 

 

Kohteet: 47-403-2-7, Olli  

Pinta-ala: 2000 (m2) määräosa 1/2  

Luovuttaja: Bergman Sven Ronnie, Nackasta 

Luovutuksen saaja: Niemelä-Bergman Pirkko Liisa, Nackasta 
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Khall 53 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

 

-Kunnan autojen käyttö ja kustannukset vuonna 2013 

-Seuraavan taloustoimikunnan aikataulu. Sovittiin, että pidetään 

aikaisemman aikataulun mukaan 26.2.2014. 

-Sopimus selvitystyöstä Enontekiön kunta / Tero Wallin 

-Yhteistyökokous Storfjordin kunnan kanssa 18-19.3.2014 Kilpisjär-

vellä 

-Ennakkotieto tilinpäätöksestä 

-Kunnanjohtajan aikataulu helmikuu. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 17.2.2014 61 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 54 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTA-

JIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Birgitta Eira oli osallistunut teknisen lautakunnan kokoukseen ja 

Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän johtosääntötyö-

ryhmän kokoukseen. 
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Khall 55 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Sari Keskitalo kertoi Helsingin matkasta. 

 

Mikko Kärnä kertoi vierailustaan Metsähallituksessa ja kuntaraken-

neuudistuksen seurantaryhmän kokouksesta Helsingissä. 

 

Jaakko Alamattila esitti, että puhelimeen puhuminen kielletään ko-

koustiloissa.  

 

Birgitta Eira esitti että taloustoimikuntaan tulisi luottamushen-

kilöille olla varajäsenet. 

 

 

 

Hannu Ranta ja Berit-Ellen Juuso poistuivat klo. 17.50. 
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Khall § 56 PALOTARKASTAJAN TYÖHUONEEN RAKENTAMINEN PALOASEMAN VA-

RASTOHUONEESEEN SEKÄ INVESTOINNIN ALOITUSLUVAN PYYTÄMINEN KUNNAN-

HALLITUKSELTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle palotar-

kastajan työhuoneen rakentamisen investoinnin aloittamisluvan ja 

määrää vastuuviranhaltijaksi rakennusmestari Kalevi Keskitalon. 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 13.2.2014 § 29 

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen suunnitelman ja 

kustannusarvion 9000€ alv.0% palotarkastajan toimiston rakentami-

sesta 1-kerroksen varastotilaan sekä esittää kunnanhallitukselle 

aloitusluvan myöntämistä kohteelle. Menot katetaan momentilta 

099065 kiinteistöjen kunnostus. 

Selostus 

Vuoden 2014 talousarviossa on investointeihin varattu 30000€ meno-

kohtaan kiinteistöjen kunnostus 099065. Tämä määräraha on tarkoi-

tettu erinäisiin pieniin investointikohteisiin, joita ei talousar-

vion laadinnan yhteydessä vielä osattu ottaa huomioon. 

Palotarkastajan nykyinen toimistotila sijaitsee paloaseman kella-

ritilassa osana väestönsuojatilaa. Toimistotila on niin pieni, 

ettei se täytä päivittäisen toimistotyön vaatimuksia. 

Paloaseman 1-kerroksessa sijaitseva varastohuone 23,5 m
2
 on tar-

peettoman suuri ja ollut vähällä käytöllä. Tämän huoneen jakaminen 

toimistohuoneeksi ja varastotilaksi on helppo toteuttaa, eikä se 

haittaa paloaseman toimintaa vaan paremminkin helpottaa kulunval-

vontaa ja luo palotarkastajalle toimivan ikkunallisen toimistoti-

lan. Liitteenä 1 muutostyön pohjakuva ja liitteenä 2 työselitys 

/kustannusarvio. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall § 57 STORFJODIN KUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN STORFJORDIN 

KUNNAN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMISTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunta kiittää mahdollisuudesta saada antaa lausunto 

Storfjordin kunnan maankäyttösuunnitelmasta. Enontekiön kunnalla 

ei ole huomautettavaa suunnitelmasta. 

 

Selostus  

 

Storfjordin kunta on pyytänyt Enontekiön kunnalta lausuntoa Stor-

fjordin kunnan maankäyttösuunnitelman laadinnasta vuodille 2015-

2027.  

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.05. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 17.2.2014  § 24- § 57

     

  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen 

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

oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-

kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:24,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,50,51,53,54,55,56,57  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan 

kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:25,33,34,35,36,37,38,39,40,44,45,46,47,48,49,52  

 

 

 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: 

25,33,34,35,36,37,38,39,40,44,45,46,47,48,49,52   

 

 

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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