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ASIALISTA 

 

169 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

170 § Takauksen myöntäminen Enontekiön Sähkö Oy:n luotolliselle 

shekkitilille 

171 § Takauksen jatkaminen Enontekiön Sähkö Oy:n lainalle Kuntara-

hoitus Oyj:ltä 

172 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

173 § Valtuustoaloite Kike ja Mauri Rautkarin esityksestä, jossa 

he haluavat luovuttaa Ullajärven rannalla sijaitseva ladon 

Enontekiön kunnalle / Helinä Hautamäki 

174 § Kiinteistön määräalan kaupan hyväksyminen Enontekiön kunnan 

sekä T:mi Joen Safari ja Kone välillä 

175 § Kktm ry:n tukihakemus hankesihteerin palkkauskuluihin loppu-

vuodeksi 2014 

176 § Talousarvion ja – suunnitelman laadintaohjeen antaminen 

suunnitelmakaudelle 2015–2017 

177 § Hallinto-osaston tehtävien hoitaminen kunnansihteerin virka-

vapauden aikana 

178 § Eila Aini Vasaran poikkeamishakemus lomarakennuksen ja sau-

nan rakentamista varten Lätäsenon ranta-alueelle 

179 § Terveysaseman toimenpide- ja lääkärin vastaanottohuoneen 

lattioiden kapselointi ja kalusteiden uusiminen / aloituslu-

van hakeminen ja vastuuviranhaltijan nimeäminen 

180 § Lapin liiton kannanottopyyntö koskien lapin sosiaali- ja 

terveydenhuollon tuotannon jatkovalmistelua koskevasta alus-

tavasta hankesuunnitelmaluonnoksesta 

181 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

182 § Ilmoitusasiat 

183 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

184 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

185 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

186 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Lisäasiat 

 

187 § Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman mukaisen lyhytai-

kaisen luoton limiitin korottaminen 

188 § Hankintakiellon määrääminen loppuvuodeksi 2014 

189 § Lausuntopyyntö Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous-

suunnitelmaa 2015-2017 varten sekä esitysten tekeminen Kolpe-

neen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota varten 
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Khall 169 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Elli-Maria Kul-

tima ja Antti Tonteri. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjär-

jestyksen yksimielisesti kolmella lisäasialla täydennettynä. Kä-

sittelyyn päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjel-

man mukaisen lyhytaikaisen luoton limiitin korottaminen, hankinta-

kiellon määrääminen loppuvuodeksi 2014 ja lausuntopyyntö Lapin 

sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2015-2017 var-

ten sekä esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhty-

män talousarviota varten. 

 

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 170 § TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ENONTEKIÖN SÄHKÖ OY:N LUOTOLLI-

SELLE SHEKKITILILLE 

 

Päätös 

Enontekiön kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se 

myöntää Enontekiön Sähkö Oy:lle omavelkaisen takauksen 30.000 eu-

ron tililimiittiluotolle Pohjolan Osuuspankin luotolliselle pank-

kitilille viideksi vuodeksi takauksen voimaantulopäivästä lukien. 

 

Käsittely 

Pia Korva ilmoitti esteellisyytensä kahteen seuraavaan käsiteltä-

vänä olevaan asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 § koh-

ta 5). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Mikko Kärnä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 

Enontekiön Sähkö Oy:lle omavelkaisen takauksen 30.000 euron tili-

limiittiluotolle Pohjolan Osuuspankin luotolliselle pankkitilille 

viideksi vuodeksi takauksen voimaantulopäivästä lukien. 

 

Selostus 

 

Enontekiön Sähkö Oy:n hallitus on kokouksessaan 14.5.2014 päättä-

nyt pyytää Enontekiön kunnan omavelkaisen takauksen viiden vuoden 

uudisjaksolle Pohjolan Osuuspankin luotolliselle pankkitilille. 

Tilin luottoraja on maksimissaan 30 000 euroa. 

 

Esityslistan liitteenä Enontekiön Sähkö Oy:n pöytäkirjanote 

14.5.2014 / § 76.   

 

 

Liite 1 Ote Enontekiön Sähkö Oy:n pöytäkirjasta 
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Khall 171 § TAKAUKSEN JATKAMINEN ENONTEKIÖN SÄHKÖ OY:N LAINALLE 

KUNTARAHOITUS OYJ:LTÄ 

 

Päätös 

Enontekiön kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se 

jatkaa Enontekiön Sähkö Oy:n lainan omavelkaista takausta Kuntara-

hoitus Oyj:n lainalle nro 11713/05, jonka jäljellä oleva pääoma on 

50.000 euroa. Takausta jatketaan laina-ajan loppuun saakka. 

 

Käsittely 

Käsittelyn kuluessa Birgitta Eira pyysi, että laintakauksia myön-

nettäessä lainaa koskettavat asiakirjat toimitettaisiin tiedoksi 

kunnanhallitukselle.  

 

Todetaan että Pia Korva ei esteellisenä osallistunut asian käsit-

telyyn eikä päätöksentekoon (hallintolaki 28 § 5 kohta). Hän pala-

si kokoukseen klo. 14.10 päätöksenteon jälkeen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa 

Enontekiön Sähkö Oy:n lainan omavelkaista takausta Kuntarahoitus 

Oyj:n lainalle nro 11713/05, jonka jäljellä oleva pääoma on 50.000 

euroa. Takausta jatketaan laina-ajan loppuun saakka. 

 

Selostus  

 

Enontekiön Sähkö Oy on toimittanut kunnanhallitukselle Kuntarahoi-

tus Oyj:n kirjeen, jossa pyydetään jatkamaan takausta Sähkö Oy:n 

lainalle nro 11713/05, jonka jäljellä oleva pääoma on 50.000 eu-

roa.
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Khall 172 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÖNTÖÖNPANO  

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne 

täytäntöön. 

 

Selostus 

 

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

ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

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

ton päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että 

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten 

lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 

panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä-

siteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja 

päätettävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 17.6.2014 ja käsitellyt 

seuraavat asiat: 

 

16 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

17 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

18 §  Arviointikertomus 2013 

19 §  Kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen hy-

väksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

20 §  Vuoden 2015 talousarvioraami 

21 §  Enontekiön kunnan konserniohjeen päivittäminen  

22 §  Kiinteistö Oy Ounasmajojen oman pääoman vahvistaminen ap-

porttiomaisuutta vastaan 

23 §  Pasmajärven kunnostuksen lisämäärärahan hakeminen vuoden 

2014 talousarvioon  

24 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Khall 173 § VALTUUSTOALOITE KIKE JA MAURI RAUTKARIN ESITYKSESTÄ, 

JOSSA HE HALUAVAT LUOVUTTAA ULLAJÄRVEN RANNALLA SIJAITSEVAN LADON 

ENONTEKIÖN KUNNALLE / HELINÄ HAUTAMÄKI 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa asian sivistyslautakunnan selvitettä-

väksi ja valtuuttaa sivistyslautakunnan päättämään lahjoituksen 

vastaanottamisesta. 

 

Selostus 

 

Helinä Hautamäki teki asiamiehenä valtuustoaloitteen, jossa Kike 

ja Mauri Rautkari haluavat luovuttaa heidän Ullajärven rannalla 

omistamansa ladon kulttuurilahjoituksena maisemalliseksi muisto-

merkiksi Enontekiön kunnalle sillä edellytyksellä, että ladon 

huolto, entisöinti ja kunnostus lahjoituksen jälkeen siirtyy Enon-

tekiön kunnalle. 
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Khall 174 § KIINTEISTÖN MÄÄRÄALAN KAUPAN HYVÄKSYMINEN ENONTEKIÖN 

KUNNAN SEKÄ T:MI JOEN SAFARI JA KONE VÄLILLÄ  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen sekä Bir-

gitta Eiran esityksen siitä, että kauppakirjaan merkitään kauppa-

hinnan määräytymisperusteet poikkeavissa tapauksissa. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti että kauppakirjaan merkitään kauppahinnan 

määräytymisperusteet poikkeavissa tapauksissa. Elli-Maria Kultima 

kannatti Birgitta Eiran esitystä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan mu-

kaisen kaupan. 

 

Selostus 

 

Kiinteistön määräalan kauppakirja on allekirjoitettu 7.3.2014, 

mutta kauppakirjan ehdoissa kohdassa 1 todetaan, että omistus- ja 

hallintaoikeus siirtyy ostajalle eli luovutuksensaajalle sen jäl-

keen kun Enontekiön kunnanhallitus on kaupan hyväksynyt sekä kaup-

pahinta on kokonaan maksettu. 

 

Kauppahinta on kokonaan maksettu 29.4.2014. 

 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän 

omaisuuden ostamisesta ja myymisestä valtuuston hyväksymän talous-

arvion puitteissa ja valtuuston mahdollisesti antamien ohjeiden 

perusteella. 

 

Liitteenä on kauppakirja, jossa luovutuksen kohde on n. 316 m
2 
suu-

ruinen määräala tilasta Rno 047-401-0003-0003 (Rinne) korttelissa 

21 tontti no 5, Enontekiön kunnan Hetan rekisterikylästä.  

 

 

Liite 2 Kauppakirja 
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Khall 175 § KKTM RY:N TUKIHAKEMUS HANKESIHTEERIN PALKKAUSKULUIHIN 

LOPPUVUODEKSI 2014 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo ja Antti Tonteri ilmoittivat esteellisyytensä käsi-

teltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta (Hallintolaki 28 §, 

kohta 5). Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi vara-

puheenjohtaja Birgitta Eira. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän 

asian osalta kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää anomuksen mukaisesti 1.105 euroa 

tukea hankesihteerin loppuvuoden 2014 palkkauskustannuksiin sillä 

edellytyksellä, että myös Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnat 

myöntävät vastaavan tuen. 

 

Selostus 

 

KKTM ry on lähettänyt 11.6.2014 Enontekiön kunnanhallitukselle 

seuraavan kirjeen: 

KKTM ry:n hankesihteerin palkkarahat 2014 vuoden loppuun 

Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry:n rahoituskehityksestä oh-

jelmakaudelle 2007-2013 oli hallintoon myönnetty 20 %. Toimintara-

ha mitoitetaan ohjelmakaudeksi kerrallaan ja jos mahdollista pyri-

tään varautumaan myös ns. noin vuoden kestävään ylimenovaiheeseen 

vanhan kauden loppuessa ja uuden alkaessa. 

 

Suunnitelmissa oli, että ohjelmakauden 2014-2020 rahat olisivat 

olleet vuoden 2014 alusta Leader-ryhmillä käytössä. Ohjelmakauden 

alku on viivästynyt ja uuden ohjelmakauden rahoja ei ole saatu 

vielä käyttöön. Tarkkaa aikataulua myöntövaltuuksien saamisesta ei 

ole, koska Leader-ryhmiksi haku päättyi vasta 10.6.2014. Hakemuk-

set käsitellään elokuussa. 

 

KKTM ry on pystynyt kuitenkin toimimaan edellisen ohjelmakauden 

rahoilla näinkin pitkään. Palkkarahat riittävät syksyyn. Nykyinen 

hankesihteeri jää työvapaalle syyskuussa ja hänelle palkataan si-

jainen työvapaan ajaksi. Jotta toiminta ei keskeytyisi, KKTM ry 

pyytää kunnilta tukea hankesihteerin palkkakuluihin. Hankesihtee-

rin palkkaukseen tarvitaan loppuvuodeksi 2014 8.500 €. Alla tau-

lukko, jossa hankesihteerin palkka on jaettu kunnittain asukaslu-

vun suhteessa. Toiminnanjohtajan työaika on jo puolitettu vuoden 

2014 tammikuusta. 
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KKTM ry:n hankesihteerin palkkarahat 

Kunta asukasluku % euroa 

Enontekiö 1891 13 1105,00 

Kittilä 6478 44 3740,00 

Kolari 3885 27 2295,00 

Muonio 2383 16 1360,00 

Yhteensä 14637 100 8500,00 

 

Kunnioittavasti 

 

Tapani Haapasaari. KKTM ry:n varapuheenjohtaja 
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Khall 176 § TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEEN ANTAMINEN 

SUUNNITELMAKAUDELLE 2015–2017 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että sivulle 2 oleva kappale hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisestä siirretään yleistä -luvun alkuun. Toimin-

nallisten tavoitteiden kohdassa hän esitti lisättäväksi mainintaa, 

että BSC korttien tulee olla vertailukelpoiset talousarviosta ti-

linpäätökseen. Birgitta Eiran esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan ohjeen hallintokun-

nille talousarvion laatimista varten.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää toimittaa ko. ohjeen myös kunnan 

tytäryhtiöille. 

 

Selostus 

 

Kunnanhallituksen tulee antaa vuosittain lautakunnille ohjeet 

seuraavan vuoden talousarvion sekä sitä seuraavien kahden vuoden 

taloussuunnitelman valmistelua varten. 

 

Viime vuosina talousarviovalmistelussa ongelmana on ollut, että 

kunnanhallituksen kesällä antamaan talousarviota ja -suunnitelmaa 

koskevaan ohjeeseen ei ole sitouduttu riittävästi hallintokunnis-

sa. 

Talousarviovuoden ohella suunnitelmavuosien budjetointi tulisi 

tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien budjetoinnin 

ovat lähes kaikki hallintokunnat jättäneet huomiotta, vaikka 

kunnanhallitus on laadintaohjeissaan tätä painottanut. 

Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla 

painopiste suunnittelussa siirtyisi vähitellen taloussuunnitelman 

loppupäähän. 

 

Lähtökohtana valmistelussa on vuoden 2013 tilinpäätös ja vuoden 

2014 talousarvio huomioiden mm. palkkojen korotukset. 

 

Kuntalaki 65 §: 

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen 

yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma 

kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). 

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja 

-suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 
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tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen 

enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos 

talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän 

ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukau-

tena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä 

yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla 

kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä 

kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).  

 

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten 

rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa 

brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja 

tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava 

talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.” 

 

Lautakuntien tulee jättää talousarvioesityksensä kunnanhallituk-

selle viimeistään 3.10.2014. 

 

Kunnanvaltuusto on 17.6.2014 § 20 antanut päävastuualueille talo-

usarvioraamin vuodelle 2014. 

 

 

Liite 3 Talousarvion laadintaohje 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo. 15.03-15.10. Tauon jälkeen 

suoritetun nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous 

jatkuu laillisena ja päätösvaltaisena alkuperäisellä kokoonpanol-

la.
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Khall 177 § HALLINTO-OSASTON TEHTÄVIEN HOITAMINEN KUNNANSIHTEERIN 

VIRKAVAPAUDEN AIKANA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Kunnanhallitus päätti huomauttaa alaistaan viranhaltijaa, kunnan-

sihteeriä, kunnan henkilöstöohjeen noudattamisesta ja edellyttää, 

että virkavapausanomukset toimitetaan kunnanhallitukselle niistä 

annetun 2 kk määräajan puitteissa. 

 

Käsittely 

Pia Korva ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja pois-

tui kokouksesta (hallintolaki 28 § kohta 1). Pöytäkirjanpitäjänä 

toimi kunnanjohtaja Mikko Kärnä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa kunnanjohtajan viran-

haltijapäätöksen virkavapauden aikaisista sijaisuusjärjestelyistä 

ajalle 18.7.2014-17.10.2014. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunnansihteerin viransijai-

sena jatkaa Pia Korva ja taloushallinnon toimistosihteerin sijai-

sena jatkaa Marjo Baas ajalla 18.10.2014-31.12.2014. Palkkaus mää-

räytyy aikaisemmin vahvistetun tehtäväkohtaisen palkan mukaisena. 

   

Selostus 

 

Kunnanjohtaja on 9.7.2014 viranhaltijapäätöksellään nro 20/2014 

myöntänyt kunnansihteerille vuosilomaa 18.7.-12.8.2014, säästöva-

paata 13.8.-8.9.2014 sekä virkavapaata 9.9.2013-31.12.2014 väli-

siksi ajoiksi. Vastaava toimistosihteeri Pia Korva on lupautunut 

jatkamaan kunnansihteerin viransijaisena em. aikana ja taloushal-

linnon toimistosihteerin viransijaisena on lupautunut jatkamaan 

Marjo Baas.  

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja 

tulosyksiköiden vastuuviranhaltijat päättävät enintään kolmeksi 

kuukaudeksi otettavien alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöi-

den valinnasta. Kunnanjohtaja on 9.7.2014 viranhaltijapäätöksel-

lään nro 19/2014 päättänyt jatkaa Pia Korvan ja Marjo Baasin vi-

ransijaisuuksia 18.7.2014 lukien kolmen kuukauden määräajaksi eli 

17.10.2014 asti. 
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Khall 178 § EILA AINI VASARAN POIKKEAMISHAKEMUS LOMARAKENNUKSEN JA 

SAUNAN RAKENTAMISTA VARTEN LÄTÄSENON RANTA-ALUEELLE 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poik-

keamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk 1.7.2014 § 66 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:EM 

Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, 

että poikkeamislupa myönnetään. 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen mää-

räykset rakennuspaikan ja rakentamisen osalta. 

 

Rakentaminen ei vaikeuta kaavan toteutumista tai alueiden käytön 

muuta järjestämistä eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 

saavuttamista. 

 

Rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen. 

 

Selostus 

 

Kylä   Kelottijärvi  

Tila    Alatalo 

Rekisteritunnus  047-402-18-2  

Kaavoitustilanne  ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 1 mom 

Rak.paikan pinta-ala  n.12,7 ha 

Rakennuksen kerrosala 26 + 7,5 ka-m
2
, loma-asunto ja sauna 

Kerrosluku   1 

Rantaviivaa  660 m 

Hallintaperuste 3/5 osaa omaa 2/5 osaa Mannela Aune Ma-

ria, jolta suostumus.  

Tulvavaara  ei ole 

 

Eila Aini Vasara on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon ja saunan 

rakentamista varten Lätäsenon ranta-alueelle Pajuniemeen. 
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Khall 179 § TERVEYSASEMAN TOIMENPIDE- JA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOHUO-

NEEN LATTIOIDEN KAPSELOINTI JA KALUSTEIDEN UUSIMINEN / ALOITUSLU-

VAN HAKEMINEN JA VASTUUVIRANHALTIJAN NIMEÄMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle terveys-

aseman toimenpide- ja lääkärin vastaanottohuoneen lattioiden kap-

seloinnin ja kalusteiden uusimisen investoinnin aloittamisluvan ja 

määrää vastuuviranhaltijaksi rakennusmestari Kalevi Keskitalon. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn. ltk 1.7.2014 § 64  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Käsittelyn kuluessa lautakunta totesi, että asiaselvitystä tulee 

täydentää siten, että investointiosan momentin 099065 kokonaismää-

räraha sekä määrärahan käyttö kirjataan esitykseen. 

 

Ehdotus: KK 

Tekninen lautakunta hyväksyy em. suunnitelman ja kustannusarvion. 

Kustannukset katetaan investointimäärärahasta momentilta 099065.  

 

Lisäksi lautakunta päättää hakea investoinnin aloituslupaa kunnan-

hallitukselta. 

 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo. 

 

Selostus 

 

Hetan terveysaseman lattioiden muovimaton pehmitteet ja käytetyt 

liimat aiheuttavat VOC-yhdisteiden muodostumisen mattojen alle ja 

sieltä edelleen terveysaseman sisäilmaan.  

 

Vuonna 2013 korjattiin lattiat kapseloimalla terveysaseman labora-

toriosta, vastaanottohuoneesta ja ilmoittautumistilasta. Näissä 

huoneissa parani huoneilman laatu henkilökunnan tuntemusten mu-

kaan. 

 

Terveysasemalla pidettyjen palaverien tuloksena nyt on tarkoitus 

kapseloida toimenpide- ja lääkärin vastaanottotilojen lattiat sekä 

uusia vastaanottotilan kalusteet täyttämään tämän päivän hy-

gieniavaatimukset. 
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Toimenpiteiden kustannusarvio: 

Kirvesmiehen työt 25 tpv   4500 € 

Mattotyöt Lapin lattiamestareiden tarjous    4500 € 

Kapseloinnin materiaalit   3000 € 

Teräskaapisto    3415 € 

  Kustannukset yhteensä 15415 € alv.0% 
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Khall 180 § LAPIN LIITON KANNANOTTOPYYNTÖ KOSKIEN LAPIN SOSIAALI- 

JA TERVEYDENHUOLLON TUOTANNON JATKOVALMISTELUA KOSKEVASTA ALUSTA-

VASTA HANKESUUNNITELMALUONNOKSESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää ilmoittaa kannanottonaan, että 

sillä ei ole huomautettavaa alustavasta hankesuunnitelmaluonnok-

sesta. 

 

Selostus 

 

Lapin liitto on lähettänyt Enontekiön kunnalle seuraavan kirjeen 

”Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon jatkovalmistelu 

Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan 16.5.2014 esittää Lapin 

kunnille, että käynnistetään Lapin liiton hallinnoima maakunnalli-

nen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koordinoiva hanke. 

hanke on EAKR-kattohanke aikavälille 1.9.-2014-31.12.2016 jota 

voidaan tukea esimerkiksi KASTE-hankkeen kautta saatavilla resurs-

seilla. hanke koostuisi neljästä tehtäväkokonaisuudesta: 

 

1. Lapin tuotantoalueen perustamisselvitys (nykyisen LSHP:n alueen 

kunnat ja kuntayhtymät) 

- Tavoitteena Lapin sote-palveluiden tuotantoalueen perustaminen 

kuntayhtymäpohjaisesti, palvelujen integraatio ja kustannustehok-

kuus 

 

2. Kolpeneen integroiminen osaksi perustettavaa Lapin tuotantoalu-

etta 

- Palveluiden tuottaminen myös Länsi-Pohjan tuotantoalueella 

 

3. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden toiminnan käynnistäminen 

- Tuotantoalueiden toiminnan aloittamisen edellyttämät valmistelut 

tehtyjen suunnitelmien mukaan 

 

4. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden yhteistyö ja koordinaa-

tio 

- Kahden tuotantoalueen toimintaprosessien yhteensovittaminen, yh-

teistyö- ja työnjakokysymykset yhteistyössä tulevan järjestäjän 

eli Pohjois-Suomen sote-alueen kanssa. 

 

Pyydämme kuntia ottamaan 30.8.2014 mennessä kirjallisesti kantaa 

tähän esitykseen ja sen sisältöön. Liitteenä on tarkennettu luon-

nos hankkeen mahdollisista sisällöistä. Varsinainen hankesuunni-

telma kokonaisbudjetteineen ja kuntarahoitusosuuksineen valmistel-

laan kuntien vastausten pohjalta erikseen Lapin liiton hallituksen 

hyväksyttäväksi. 

 

LAPIN LIITTO 
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Mika Riipi, maakuntajohtaja” 

 

Luonnos esityslista oheismateriaalina 

 

 

OHEISMATERIAALI Alustava hankesuunnitelmaluonnos 
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Khall 181 § 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 7.6.2014 - 15.8.2014 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

 

- Tekninen lautakunta 27.5.2014 

- Tekninen lautakunta 1.7.2014 

- Sivistyslautakunta 10.6.2014 

- Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 1.7.2014, koskien 

Enontekiön kunnan poikkeamishakemusta päiväkodin rakentamista 

varten 
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Khall 182 § ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Eläketurvakeskus ja Kela 

 Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2013 

 

Juko 

 Valtakirja KTN:n liityttyä Juko ry:n 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös LAPELY/168/ 

07.01/2014 / Antti Tuomikoski ja Juha Hakulinen 

 Poikkeamista ei myönnetty. 

 

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös LAPELY/170/ 

07.01/2014 / Juha-Pekka Mäntyvaara 

 Poikkeaminen myönnetty. 

 

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös LAPELY/255/ 

07.01/2014 / Juha Alatalo 

 Poikkeamista ei myönnetty. 

 

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös LAPELY/256/ 

07.01/2014 / Rami Lindgren 

 Poikkeamista ei myönnetty. 

 

Tiedote / Työvoimaa mahdollisesti vapautumassa Lapin ELY-

keskuksen vesivarayksikössä 

 

Metsähallitus 

Tutkimuslupa MH 2897/2014 / Aki Aintila. Lupa liikkua 

Mallan luonnonpuistossa ajalla 23.6.-20.7.2014 pesimälin-

nuston linjalaskentoja varten.  

 

Tutkimuslupa MH 2479/2014 / Lorna Culverwell. Lupa oike-

uttaa pyytämään hyttystoukkia ja hyttysiä mm. Pallas-

Yllästunturin kansallispuistossa. 

 

Tutkimuslupa MH 3395/2014 / Helsingin yliopisto, Tarmo 

Virtanen (kurssilaiset ja opettajat, 15 hlöä). Lupa liik-

kumiseen Mallan luonnonpuistossa ajalla 17-24.7.2014 tut-

kimukseen poronlaidunnuksen vaikutuksista kasviyhteisöi-

hin. 
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Tutkimuslupa MH 3288/2014 / Diptera-työryhmä / Suomen ym-

päristökeskus / Iiro Kakko. Lupa näytteiden keruuseen 

Pöyrisjärven erämaa-alueella sekä Termislehdon lehtojen-

suojelualueella.  

 

Tutkimuslupa MH 3403/2014 / Sami Hamari, Ahma Ympäristö 

Oy + työryhmä. Lupa rauhoittamattomien eliölajien kerää-

miseen lajinmääritystä ja dokumentointia varten sekä lin-

nustokartoitukseen Pallas-Yllästunturin kansallispuistos-

sa. 

 

Tutkimuslupa MH 3283/2014 / Sami Hamari, Ahma Ympäristö 

Oy + työryhmä. Lupa myönnetään liikkumiseen jalkaisin ja 

tutkimusalueiden putkilokasvi- ja sammalnäytteiden kerää-

miseen koskien Enontekiön Sähkö Oy:n sähkölinjahankkeen 

Natura-arviointia Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualu-

eella, Käsivarren erämaa-alueella ja Jietanasvuoman soi-

densuojelualueella. 

 

Opetushallitus 

Valtionavustusta koskeva päätös 99/530/2014 hankkeelle 

Tuntureilta digiaikaan. Valtionavustusta ei myönnetty. 

 

Valtionavustushakemusta koskeva päätös 101/530/2014 hank-

keelle Enontekiön erälukio luonnossa ja digiajassa. Val-

tionavustusta ei myönnetty. 

 

Valtionavustusta koskeva päätös OKM/270/320/2014 hank-

keelle Kulttuurikeinoja Enontekiöllä. Valtionavustusta ei 

myönnetty. 
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Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

 Yhtymävaltuuston pöytäkirja 6.6.2014 

 

Kyrön Vesihuolto Oy 

 Kutsu Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiökokoukseen 6.8.2014 

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 

Yhtymähallituksen 3/2014, 4/2014 ja 5/2014 ja yhtymäkoko-

uksen 1/2014 pöytäkirjat  

 

Lapin liitto 

 Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 19.5.2014 

 Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 16.6.2014 

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

 Yhtymävaltuuston pöytäkirja 11.6.2014 

 

Sodankylän kunta/Tunturi-lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto 

 Kokouspöytäkirja 5.8.2014 
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Khall 183 § 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: 47-401-27-10, Hetan kylä, Tervalahti  

Pinta-ala: 102410 m2 

Luovuttaja: Laakso Asta Oulusta 

Luovutuksen saaja: Pekkala Teija ja Pekkala Jyrki Jämsänkoskelta 

 

Kohteet: 047-401-45-3, Hetan kylä, Kaltio 

Pinta-ala: 2280 m2 

Luovuttaja: Kultima Raija Annikki, Kultima Esko Olavi Enontekiöltä  

Luovutuksen saaja: Kultima Mari-Anne ja Saatio Sirja Marianne 

Enontekiöltä 

 

Kohteet: 047-402-3-12, Kelottijärven kylä, Uusitalo 

Pinta-ala: 4.322.000 m2 

Luovuttaja: Uusitalo Akseli Henrik kuolinpesä Lammilta 

Luovutuksen saaja: Cape Lapland Oy, Pasi Ikonen Enontekiöltä  

 

Kohteet: 047-896-10-12, Valtionmaa, Karesuvannon tukikohta 

Pinta-ala: 21000 m2 

Luovuttaja: Suomen valtio, Helsingistä 

Luovutuksen saaja: Enontekiön kunta, Enontekiöltä 

 

Kohteet: 047-402-3-12, Kelottijärven kylä, Uusitalo 

Pinta-ala: osuus yhteisiin, määräosa 192,35 yhteismetsäosuutta 

Luovuttaja: Uusitalo Akseli Henrik kuolinpesä Lammilta 

Luovutuksen saaja: Enontekiön kunnan yhteismetsän osakaskunta 

Enontekiöltä  

 

Kohteet: 047-402-32-12, Kelottijärven kylä 

Pinta-ala: 5400 m2 

Luovuttaja: Kotavuopio Mili Hämeenlinnasta 

Luovutuksen saaja: Kotavuopio Matti Karesuvannosta  

 

Kohteet: 047-404-82-3, palojoensuun kylä, Jokimukka 

Pinta-ala: 10150 m2 

Luovuttaja: Mäkitalo Erkki Akseli Palojoensuusta 

Luovutuksen saaja: Mäkitalo mauri Johan Kristian Saarenkylästä  
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Kohteet: 047-402-43-5, Kelottijärven kylä, Kilpislinna 

Pinta-ala: 1011 m2 

Luovuttaja: Kiinteistö Oy Kilpislinna 

Luovutuksen saaja: Viinanen Heino Olavi Jyväskylästä 

 

Kohteet: 047-404-2-9, Palojoensuun kylä, Palojärvenranta 

Pinta-ala: 24800 m2 

Luovuttaja: Hirvasvuopio Birit Selina, Raisiosta, Palojärvi Juhani 

Antti, Leppäjärvestä, Palojärvi Nils Lassi, Leppäjärvestä, Palo-

järvi Tarja Kyllikki, Ivalosta 

Luovutuksen saaja: Kjellman Jim Petter Helsingistä 

 

Kohteet: 047-401-29-12, Hetan kylä, Uusilehto 

Pinta-ala: 14330 m2 

Luovuttaja: Nylund Tuula Sinikka Espoosta 

Luovutuksen saaja: Lämsä Kimmo Tapani Enontekiöltä ja Alapuranen 

Inka Outi Marjaana Enontekiöltä 

 

Kohteet: 047-404-132-0, Palojoensuun kylä, Palo 

Pinta-ala: 8000 m2 

Luovuttaja: Tapani Lasse Olavi, Muoniosta 

Luovutuksen saaja: Lesonen Kauko Viljami ja Lesonen Riitta Päivik-

ki, Jeesiöstä  
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Khall 184 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

 

1. Kunnanvaltuuston kokous ja valtuustoseminaari 7.10.2014 

2. Sote -aluetilaisuus 12.8.2014 

3. Kunnanjohtajan aikataulut elo-syyskuu 
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Khall 185 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUS-

TAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 

 

Päätös 

Ei ollut raportteja. 
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Khall 186 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Birgitta Eira esitti tekniselle lautakunnalle selvitettäväksi Lä-

täsenon ranta-alueen kaavoitustarpeen, koska Ely-keskukselta poik-

keuslupapäätöksiä ko. alueelle tulee paljon kielteisinä. 

 

Tuomas Keskitalo esitti näkemyksenään, että päiväkotityömaan urak-

katarjoukset olisi tullut pilkkoa siten, että kaikista eri osiois-

ta olisi tarjoukset pyydetty ja urakoitsijat valittu erikseen. 

 

Berit-Ellen Juuso kysyi, että kuka valittiin terveydenhuollon kun-

tayhtymän johtajaksi. Hänelle vastattiin, että johtajaksi valit-

tiin kieltäytymisten jälkeen Rauno Maaninka. 

 

Birgitta Eira esitti, että kiinteistöyhtiöiden hallintoon määrät-

täisiin vastuuhenkilö siihen saakka kun toimitusjohtaja saadaan 

valittua. Hänelle vastattiin, että hallintoa hoidetaan kunnanvi-

raston sisältä Markus Viljasen, Mikko Kärnän ja Pia Korvan toimes-

ta yhdessä. 

 

Antti Tonteri kysyi päiväkodin maaurakoinnista. Hänelle vastat-

tiin, että tarjoajan tulee toimia hyväksytyn tarjouksen mukaises-

ti.  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti pyytää teknisen johtajan seuraavaan kunnan-

hallitukseen selostamaan päiväkodin rakennustyömaan toteuttamista 

ja aikataulua. 

 

Sari Keskitalo ilmoitti, että 15.9.2014 on Metsähallituksen yh-

teistyökokous. Kunnanhallituksen jäsenet esittivät kokousedusta-

jille asioita, joita tulisi ottaa esille ko. kokouksessa. 

 

Lisäksi Sari Keskitalo esitti yhteistä keskustelutilaisuutta kun-

nanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä yhtiöiden hal-

litusten puheenjohtajien kesken ajankohtaisista ja tulevista asi-

oista. Tilaisuus päätettiin pitää 15.9.2014 klo. 17.00. 

 

Birgitta Eira otti esille kunnan autojen käytön muuhun kuin kunnan 

ajoihin. Edelleen hän toivoi että autojen käytöstä tulisi olla 

tarkat ohjeet. Hänelle vastattiin, että autoa ei saa käyttää yksi-

tyisajoihin ja että kunnalla on voimassa oleva matkustussääntö, 

joka sääntelee autojen käyttöä. 

 

 

 

Merkitään, että Piia Juuso ja Berit-Ellen Juuso poistuivat klo. 

16,25. 
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Khall 187 § KUNTARAHOITUS OYJ:N KUNTATODISTUSOHJELMAN MUKAISEN LY-

HYTAIKAISEN LUOTON LIMIITIN KOROTTAMINEN 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Kuntarahoitus 

Oyj:n kuntatodistusohjelman mukaisen lyhytaikaisen luoton limiit-

tiä haetaan korotettavaksi 3.000.000 euroon. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kuntarahoitus 

Oyj:n kuntatodistusohjelman mukaisen lyhytaikaisen luoton limiit-

tiä haetaan korotettavaksi 3.000.000 euroon. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnalla on Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman 

mukaista lyhytaikaisen luoton limiittiä 1.670.000 euroa. 

 

Lyhytaikaisen rahoituksen tarve on kuitenkin nykyisin merkittäväs-

ti kasvanut investointien ja projektien toteuttamisen rahaliiken-

teen hoitamisen takia merkittävästi. Investointien ja projektien 

tulorahoitus toteutuu pääsääntöisesti viiveellä, investointien 

kohdalla vasta kun kohteet ovat lähes valmiit ja projekteissa jopa 

vuoden tilitysajankohdan jälkeen. Omakustanteisten investointien 

rahoitus hoidetaan pitkäaikaisella lainalla, joka kilpailutetaan 

yleensä kerran vuodessa loppuvuodesta. Kuitenkin rakentamisinves-

tointien suurimmat kuluerät erääntyvät maksettaviksi rakennusaika-

na eli kevät- ja kesäkautena. Lisäksi verotulojen osalta kiinteis-

töverot tilitetään kunnalle vuosittain vasta marraskuussa. Edellä 

mainittujen seikkojen vuoksi lyhytaikaisen luoton korottamistarve 

on perusteltua. 

 

Hallintosäännön 3 luvun 25 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ot-

tamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa kos-

kevista periaatteista. 

 

Edelleen hallintosäännön 5 luvun 42 §:n tehtäväjaossa kohdassa 

kunnanhallitus / 3, kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja 

takaisin maksusta sekä ehdoista kunnanvaltuuston vahvistaman talo-

usarvion puitteissa lukuun ottamatta kassalainoja niiltä osin kuin 

päätösvaltaa on siirretty viranhaltijoille. 

 

Enontekiön kunnassa kassalainojen eli lyhytaikaisten lainojen nos-

tamisen päätösvalta on delegoitu kunnanjohtajalle ja kunnansihtee-

rille myönnettyyn limiittiin saakka. 
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Khall 188 § HANKINTAKIELLON MÄÄRÄÄMINEN LOPPUVUODEKSI 2014 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että hankintakieltoa ei määrätä. Birgitta 

Eiran esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kieltää kaikkien sellaisten hankintojen, 

jotka eivät ole toimintojen ylläpitämiseksi täysin välttämättömiä, 

tekemisen. Tämä tarkoittaa, että vain päivittäistavaroita voidaan 

hankkia.  

 

Muiden kuin päivittäistarvikkeiden (elintarvikkeet, hygieniatar-

vikkeet, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, kuljetukset jne.) hankkimi-

seen tulee saada osastopäällikön kirjallinen lupa esimerkiksi säh-

köpostitse. 

 

Kunnanhallitus antaa hankintojen toteutumisen seuraamisen kirjan-

pidon tehtäväksi siten, että kirjanpito kerää tiedot kaikista han-

kintakiellon alaisista hankinnoista joilla ei ole osastopäällikön 

antamaa hankintalupaa, lukuun ottamatta edellä mainittuja päivit-

täistarvikkeita.  

 

Selostus 

 

Perusteena hankintojen kieltämiselle on kunnan erittäin heikko ta-

loustilanne, jota on jouduttu kohentamaan Kuntarahoituksen lyhyt-

aikaisella luotolla. Kaikki hankinnat ja koulutukset yms. jotka 

eivät ole toimintojen ylläpitämiseksi täysin välttämättömiä kiel-

letään kunnan heikon taloustilanteen takia.  
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Khall 189 § LAUSUNTOPYYNTÖ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA 

TALOUSSUUNNITELMAA 2015-2017 VARTEN SEKÄ ESITYSTEN TEKEMINEN KOL-

PENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOTA VARTEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää oikeuttaa perusturvalautakunnan lausuntojen 

pohjalta kunnanjohtajan antamaan lausunnon Lapin sairaanhoitopii-

rin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2015-2017 varten, sekä teke-

mään esityksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousar-

viota varten. Lausunto ja esitys tuodaan seuraavaan kunnanhalli-

tuksen kokoukseen tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on 2.6.2014 päivätyllä kir-

jeellään pyytänyt kunnilta esityksiä vuoden 2015 talousarvion ja 

vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman laatimista varten. Esityksen 

on pyydetty toimittamaan 25.8.2014 mennessä. 

 

Myös Lapin sairaanhoitopiiri on pyytänyt lausuntoa toiminta- ja 

taloussuunnitelmaa 2015-2017 varten. Lausunto ja esitys on pyydet-

ty toimittamaan kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 31.8.2014. 

 

Perusturvalautakunta käsittelee em. asioita 19.8.2014 ja seuraava 

kunnanhallitus kokoontuu 22.9.2014. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.44.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 18.8.2014  169-189 

   
  

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen 

perusteet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:169,170,171,172,176,178,180,181,182,184,185,186,187  

 

 

 

 

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

kaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei 

saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:173,174,175,177,183,188  

 

 

 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: 173,174,175,177,183,188   

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

