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ASIALISTA 

 

190 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

191 § Talousarvion toteutuminen 1-6/2014 

192 § Enontekiön kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

193 § Lapin sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö toiminta- ja talous-

suunnitelmaa 2015 - 2017 varten 

194 § Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

talousarviota varten 

195 § Avustushakemus lentomatkustajan turvallisuushankkeeseen 

liittyvän kirjan kirjoittamiseen, taittoon ja painatukseen / 

Risto J Hellgren 

196 § Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin hyväksy-

minen / Lohijokitiimi ry 

197 § Revontuliopiston lisälasku 

198 § Eronpyyntö luottamustehtävästä / Rosa Pietikäinen 

199 § Eropyyntö luottamustehtävästä / Petri Niemi 

200 § Päivähoidon henkilöstön ruokailu 

201 § Työryhmä Peltojärvi Festin tapahtumatukihakemus 

202 § Jatkoaikapyyntö rakennusvelvoitteelle, kiinteistölle 47-402-

42-66 Kilpistieva/Kilpisjärvi, hakijana Rauhala Hannu 

203 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

 sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

204 § Ilmoitusasiat 

205 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

206 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

207 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

208 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Khall 190 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuomas Keskitalo 

ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyk-

sen yksimielisesti. 

 

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. 

 

 

Kokouksen aluksi tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli päiväkodin 

rakennusaikataulua ja kustannusarviota. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo. 14.55-15.10. Tauon jälkeen 

suoritetun nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous 

jatkuu laillisena ja päätösvaltaisena alkuperäisellä kokoonpanol-

la.
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Khall 191 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-6/2014 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli hallintokuntien talousarvioiden 

ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiset. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-6 tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttä-

nyt, että talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on 

toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle kirjan-

pitäjän toimittaman päävastuualueittaisen raportin pohjalta talou-

den seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa: tammi–kesäkuulta ja 

tammi–lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle 

elokuun ja marraskuun puoliväliin mennessä.  

Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen 

ja kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteu-

tumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saa-

tavien määrästä, henkilöstötilanteesta jne.  

 

Kunnanjohtaja antaa kokouksessa myös suullisen selostuksen talous-

arvion toteutumisesta 1-8/2014. 

 

 

 

 

 

Oheismateriaali   

Talousarvion toteutuma 1-6 tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, 

hallintokuntakohtaiset tuloslaskelmat 

  

Kolmen lautakunnan sekä sivistystoimenjohtajan raportit talouden 

ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisista (4 kpl). Sivistys-

lautakunta käsittelee talouden toteutumisraportin kokouksessaan 

30.9.2014. 
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Khall 192 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL-

LON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se antaa sosiaa-

li- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen 

luonnoksesta liitteen mukaisen lausunnon, jossa on huomioitu täy-

dennys kysymyksen 38 vastaukseen. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli lausuntoa. Esittelyn kuluessa 

kunnanjohtaja täydensi esitystään siten että kysymykseen 38 lisä-

tään lause ”Lapista on joko muodostettava oma Sote-alueensa tai on 

säädettävä Lapin maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

luista erillisellä maakuntalailla”.  

 

Birgitta Eira esitti, että lausunnossa esitettäisiin henkilöstölle 

viiden vuoden irtisanomissuoja (kysymys 39). Birgitta Eiran esi-

tystä ei kannatettu.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa sosiaa-

li- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen 

luonnoksesta liitteen mukaisen lausunnon. 

 

Selostus 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 18.8.2014 päivätyllä lausunto-

pyynnöllään (STM090:00/2013) pyytänyt kuntia antamaan lausuntonsa 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityk-

sen luonnoksesta. 

 

Lausuntopyynnössä todetaan mm. seuraavaa: 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspal-

velu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnok-

sen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuoluei-

den puheenjohtajien 23.3.2014 tekemään sopimukseen sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. 

 

Lakiesitys löytyy internet-osoitteesta 

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jake-

lussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Myös muut 

kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiasta lausuntonsa. 

Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on 

kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn 

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot
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annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi ky-

selyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommen-

toinnille. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uudistuksesta pe-

rehdytysmateriaaleja. Materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta 

www.stm.fi/sote-uudistus. 

 

Uudistusta koskeva vaikutusarviointi valmistuu syyskuun puolivä-

lissä ja toimitetaan lausunnonantajille erikseen. Valmistumisen 

jälkeen vaikutusarviointimateriaalit löytyvät myös yllä mainitusta 

Internet-osoitteesta. Selvitys esityksen mukaisen lakiluonnoksen 

suhteesta perustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä selvitystyö 

voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. 

 

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muo-

dostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden 

pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä 

kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan 

sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kun-

nille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. 

Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan 

kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuus-

ton päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja ter-

veysministeriöön. 

 

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeis-

telytyössä. 

 

Lausunnot pyydetään antamaan tiistaihin 14.10.2014 klo. 16.15 men-

nessä. 

 

 

Liite 1 Enontekiön kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

http://www.stm.fi/sote-uudistus
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Khall 193 § LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LAUSUNTOPYYNTÖ TOIMINTA- JA 

TALOUSSUUNNITELMAA 2015 - 2017 VARTEN 

 

Päätös 

Merkittiin hyväksyen tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon hyväksyen tiedoksi. 

 

Päätöshistoria 

 

1. Kunnanhallitus 18.8.2014 § 189 

 

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. 

 

2. Perusturvalautakunta 19.8.2014 § 65 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön 

kunta lausuisi seuraavaa: 

 

Kustannusten nousun hallinta on Enontekiön kunnan näkökulmasta 

edelleen erittäin tärkeää.  
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Saamenkielisiä palveluja ja niistä tiedottamista, tulee edelleen 

kehittää.  

 

Kunta esitti v. 2014 koskien lausunnossaan, että etäyhteyspolikli-

nikkakäyntejä kokeiltaisiin. Esitys ei ole johtanut toimintaan 

vuonna 2014, josta syystä esitys uudistetaan. 

Asiakas voisi halutessaan käydä erikoissairaanhoidon poliklinikka-

käynnillä etäyhteydellä, puhelimella tai videoneuvottelun avulla, 

yksin tai niin, että perusterveydenhuollon työntekijä on mukana 

poliklinikkakäynnillä, milloin tämä on mahdollista käynnin tarkoi-

tuksen kannalta.  Etäyhteydellä järjestettävä poliklinikkakäynti 

voisi olla mahdollinen tilanteessa jossa käynti ei edellytä fyy-

sistä tutkimista. Enontekiöltä poliklinikkavastaanotolla käynti 

Lapin Keskussairaalassa edellyttää koko päivän kestävää matkaa, 

mikä on rasittavaa ja kustannuksia potilaalle aiheuttavaa. Poti-

laiden käsityksen mukaan jotkut poliklinikkakäynnit olisi voinut 

korvata puhelin- tai videoneuvottelulla.  Kunta esittää, että ko-

keilun toteuttaminen ja arviointi suunnitellaan ja sovitaan, 

31.3.2015 mennessä.  

 

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittu, että eri 

sairauksien hoitoketjuista sovitaan. Kunta näkee kiireellisenä 

hoitoketjujen kehittämisen psykiatrian osalta. Erikoissairaanhoito 

tulee saada mukaan potilaan toimintakyvyn säilyttämistä ja edistä-

mistä koskevaan työhön, ja kuntoutumisen suunnitteluun ja tukemi-

seen. Psykiatrisen potilaan hoidon ja palvelujen suunnittelussa 

tulee huomioida myös sosiaalipalvelujen osuus. Hyvät käytännöt 

avohuollon ja avohoidon palveluissa vähentävät kalliin laitos-

hoidon tarvetta ja vähentävät inhimillistä kärsimystä.  Alueellis-

ta psykiatrin kehittämishanketta tulisi hyödyntää tässä työssä.  

 

Asian esittely: 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausun-

toja toiminta- ja taloussuunnitelman vv. 2015 - 2017 varten.  

 

 

 

 

 

Liite 2 Lapin sairaanhoitopiirille annettu lausunto sairaanhoito-

piirin toiminta ja taloussuunnitelmaa 2015 – 2017 varten. 
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Khall 194 § ESITYSTEN TEKEMINEN KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUN-

TAYHTYMÄN TALOUSARVIOTA VARTEN  

 

Päätös 

Merkittiin hyväksyen tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon hyväksyen tiedoksi 

 

Päätöshistoria 

 

1. Kunnanhallitus 18.8.2014 § 189 

 

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. 

 

2. Perusturvalautakunta 19.8.2014 § 66 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

Enontekiön kunta esittäisi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhty-

mälle kuntayhtymän talousarviota varten seuraavaa: 

Enontekiön kunta tulee käyttämään Kolpeneen palvelukeskuksen kun-

tayhtymän palveluja entiseen tapaan tutkimukseen ja kuntoutuksen 

suunnitteluun. Myös asumispalveluja käytetään vakiintuneesti. 
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Kunta on tyytyväinen tutkimus- ja kuntoutuspalveluihin. Niiden 

hintojen osalta on tärkeää etteivät suoritehinnat nouse yleistä 

kustannusten nousua nopeammin. Esitetään, että kuntayhtymässä 

kiinnitetään huomioita siihen että myös uudet neuvolatyöntekijät 

oppivat tuntemaan asiakkaiden kotipaikkakuntien olosuhteet ja pal-

veluverkostot. Tämä voi toteutua kuntakäyntien avulla. Kunta esit-

tää, että kunta voisi edelleen tilata neuvolakäyntejä kuntaan, 

milloin se katsotaan kunnassa tarpeelliseksi.  

 

Asumispalveluissa on kunnan käsityksen mukaan kiinnitettävä huomi-

oita kuntoutuksellisuuteen. Asumiseen saatavaa palvelua on voitava 

joustavasti vähentää, ja täten kustannuksia laskea, milloin asiak-

kaan kuntoutuminen tämän mahdollistaa.  

 

Asian esittely: 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta esi-

tyksiä kuntayhtymän talousarviota varten. Esitykset tulee jättää 

25.8.2014 mennessä 

 

 

 

 

Liite 3 Enontekiön kunnan esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kun-

tayhtymän talousarviosta 
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Khall 195 § AVUSTUSHAKEMUS LENTOMATKUSTAJAN TURVALLISUUSHANKKEE-

SEEN LIITTYVÄN KIRJAN KIRJOITTAMISEEN, TAITTOON JA PAINATUKSEEN / 

RISTO J HELLGREN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää että anottua avustusta ei myönnetä, koska 

Enontekiön kunnalla ei ole talousarvioon varattuna määrärahaa ko. 

tarkoitukseen. 

 

Selostus 

 

Risto J Hellgren on lähettänyt Enontekiö kuntaan seuraavan sähkö-

postin: 

  

”Olen jatkamassa Lentomatkustajan turvallisuushankkeeseen liitty-

neen kirjan kirjoittamista lokakuun alussa. Tavoitteena on kirjan 

painatus tammikuussa 2015. 

 

Olen ollut yhteydessä eri toimijatahoisin ja useat ovat tulossa 

rahoittamaan kirjan loppuosan kirjoittamista, taittoa ja painatus-

ta. 

 

Kirja käsittää varautumista vakavaan lento-onnettomuuteen toimin-

nanharjoittajien ja eri toimialojen näkökulmasta. Kirja kuvaa 

myönteisesti Pohjois-Suomessa tapahtunutta kehitysprosessia, josta 

monet muut voivat ottaa käyttöönsä hyviä käytäntöjä. Osa varautu-

misen kuvauksista sijoitetaan Enontekiölle. 

 

Toivoisin Enontekiön kunnan osallistuvan kirjan kirjoittamiseen 

500 euron maksuosuudella (tämä on sama kuin hankkeen osallistumis-

maksu). 

 

Ystävällisesti tervehtien, 

 

 

Risto J Hellgren” 
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Khall 196 § KEMINMAAN KALATEIDEN TOIMINNASTA LAADITUN RAPORTIN HY-

VÄKSYMINEN / LOHIJOKITIIMI RY 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn raportin kalateiden hoidon käy-

tännön toteutuksesta sekä syntyneistä käyttökustannuksista. 

 

Selostus 

 

Lohijokitiimi ry on toimittanut Enontekiön kunnalle seuraavan kir-

jeen: 

”Kemi/Ounasjoen kunnat sopivat vuonna 2013 Keminmaan kalateiden 

käyttökustannusten yhteisvastuusta. 

Lohijokitiimi ry on laatinut raportin kalateiden hoidon käytännön 

toteutuksesta sekä syntyneistä käyttökustannuksista. Kuntien väli-

sen yhteistyösopimuksen mukaisesti Keminmaan kunnan Tekninen lau-

takunta ja Lohijokitiimin hallitus esittääkin Kemi/Ounasjokivarren 

kunnille (kalateiden yhteisvastuusopimuksen jäsenkunnille) rapor-

tin hyväksymistä 

 

Keminmaassa 31.8.2014 

 

Toiminnanohjaaja Jukka Viitala” 

 

Kokouksessa on nähtävillä kuntien välinen sopimus Isohaaran ja 

Vallitunsaaren kalateiden ylläpidosta ja käyttökustannusten jaka-

misesta sekä sopimus em. kalateiden hoidosta 1.1.2014-31.12.2018 

ja käyttökustannusraportit (pääkirja) vuosilta 2011, 2012 ja 2013

  

 

 

 

 

Liite 4 Raportti kalateiden hoidon toteutuksesta vuosina 2011-2013 
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Khall 197 § REVONTULIOPISTON LISÄLASKU 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää maksaa esitetyn lisälaskun allekirjoitet-

tuun sopimukseen perustuvana.  

 

Kunnanhallitus kuitenkin huomauttaa Kittilän kuntaa, että sen tu-

lee esittää kuntakohtaiset budjetit hyvissä ajoin ennen talousar-

vion laadintaa, jotta vältytään vastaavanlaisilta tilanteilta tu-

levaisuudessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Sivistyslautakunta 4.9.2014 § 106 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja tar-

vittaessa edelleen kunnanvaltuustolle, että se ei hyväksy Revontu-

li-Opiston lähettämää lisälaskua. Selvitysten ja neuvottelujen 

(26.8.2014 Enontekiön kunnantalolla) mukaan ylitys ei aiheudu 

Enontekiön kunnan alueella olevan kansalaisopistotoiminnan lisään-

tymisestä, vaan isäntäkunta Kittilän talousarviossa olevan Revon-

tuli-Opiston talousarvion 2013 toteuttamisesta. Siinä ensimmäistä 

kertaa opiston menot kirjattiin kuntakohtaisesti (kuten alkuperäi-

nen sopimus vuoden 2010 alusta olisi jo alusta asti edellyttänyt). 

Opisto ei kuitenkaan ollut suorittanut tarvittavaa kuntakohtaista 

ennakoivaa jakoa vuoden 2013 talousarviota laadittaessa, vaan ta-

lousarvio oli entisen mallin mukaisesti laadittu lukujen osalta 

yhtenä kokonaisuutena kuntakohtaisten tulosyksiköiden ollessa tyh-

jinä. 

 

Kittilä saa toteutuman jälkeen palautusta 60.545,-, Sodankylä 

33.930,- ja Enontekiön kunta joutuu maksamaan 20.368,-. Talousar-

vion laadinnassa tai mahdollisesti opinto-ohjelman suunnittelussa 

tapahtuneet puutteellisuudet eivät voi olla perusteena kuntaan tu-

levalle lisälaskulle, josta ei tullut ennakkotietoa (virhe olisi 

tullut huomata jo vuoden 2013 aikana). Ylitykseen ei näin ollen 

ole kunnan omassa kansalaisopiston talousarviossa voitu ennakkoon 

varautua vuoden 2013 osalta eikä nyt kuluvankaan vuoden 2014 kun-

takohtaisessa kansalaisopiston talousarviossa. 

 

Koska perussopimuksen mukaan Revontuli-Opisto on itsenäinen osasto 

Kittilän kunnan talousarviossa, sivistyslautakunta esittää, että 

Enontekiön kunnan osalle tullut ennakoimaton kuntakohtaisten meno-
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jen laskennallinen ylitys 20.368,- katetaan Revontuli-Opiston ta-

lousarvion ylijäämästä, joka on vuoden 2013 osalta 74.107,-. 

 

Selostus: 

Enontekiön kuntaan tuli 11.6.2014 päivätty 20.368,- suuruinen li-

sälasku Kittilän kunnalta. Laskun mukaan se oli ”Revontuli-Opiston 

kuntaosuus lisäveloitus toteutuneesta opetuksesta v. 2013”.  

 

Laskun selvittämisen vuoksi sille pyydettiin eräpäivän lykkäystä 

ja se saatiin 1.9.2014 asti. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on sel-

vittänyt laskua Kittilästä saatujen talousarvion toteutumavertai-

lun ja kuittien perusteella. Asiasta käytiin neuvottelu Enontekiön 

kunnantalolla 26.8.2014. Läsnä olivat opiston rehtori Pasi Tanni-

nen, apulaisrehtori Anu Uimaniemi, Enontekiön toimistosihteeri 

Sisko Keskitalo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmanen, 

rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi ja kokouksen alussa 

myös kunnanjohtaja Mikko Kärnä. 
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Khall 198 § ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / ROSA PIETIKÄINEN 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

eron Rosa Pietikäiselle Revontuliopiston jaoston jäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se 

valitsee jäsenen Revontuliopiston jaostoon Rosa Pietikäisen tilal-

le. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

eron Rosa Pietikäiselle Revontuliopiston jaoston jäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

se valitsee jäsenen Revontuliopiston jaostoon Rosa Pietikäisen ti-

lalle. 

 

Selostus 

 

Rosa Pietikäinen on sähköpostilla pyytänyt eroa Revontuliopiston 

jaoston jäsenyydestä. Eronpyynnön perusteeksi hän ilmoittaa, ettei 

ole pystynyt osallistumaan kokouksiin iltaan painottuvien työteh-

tävien vuoksi. 

 
Kuntalain 38 § 3 kappaleen mukaan luottamustoimesta voi erota pä-

tevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka va-

littava luottamushenkilö on.  

 

 

Revontuliopiston jaoston kokoonpano enontekiöläisten osalta: 

 

Jäsen   Varajäsen 

Rosa Pietikäinen  Birgitta Eira 

Pasi Ikonen   Petri Niemi 
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Khall 199 § ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / PETRI NIEMI 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

eron Petri Niemelle Revontuliopiston jaoston varajäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se 

valitsee varajäsenen Revontuliopiston jaostoon Petri Niemen tilal-

le. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

eron Petri Niemelle Revontuliopiston jaoston varajäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

se valitsee varajäsenen Revontuliopiston jaostoon Petri Niemen ti-

lalle. 

 

Selostus 

 

Petri Niemi on 12.9.2014 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt eroa 

Revontuliopiston jaoston jäsenyydestä. Eronpyynnön perusteeksi hän 

ilmoittaa henkilökohtaiset syyt. 

 

Kuntalain 38 § 3 kappaleen mukaan luottamustoimesta voi erota pä-

tevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka va-

littava luottamushenkilö on.  

 

 

Revontuliopiston jaoston kokoonpano enontekiöläisten osalta: 

 

Jäsen   Varajäsen 

Rosa Pietikäinen  Birgitta Eira 

Pasi Ikonen   Petri Niemi 
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Khall 200 § PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN RUOKAILU 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää ottaa päivähoidossa käyttöön esimerkkiruo-

kailuedun sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Sivistyslautakunta 4.9.2014 § 97 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että päivähoidon 

henkilöstölle otetaan käyttöön esimerkkiruokailuetu, jolloin he 

saavat aterian samaan hintaan kuin opettajat valvontaruokailussa.  

 

Selvitetään mahdollisuus maksaa Leppäjärven ryhmäperhepäiväkoti 

Vekkulan henkilöstölle ateriatukea Kelotin Rantamajoilta tilatta-

vasta ruoasta. 

 

Selostus: 

Varhaiskasvatusohjaajalle ja sivistyslautakunnalle on saapunut 

27.5.2014 kirje (Liite) Touhulan ryhmäperhepäiväkodin henkilökun-

nalta, jossa esitetään esimerkkiruokailun käyttöönottamista Enon-

tekiön kunnan päivähoidossa. Esimerkkiruokailu tarkoittaa sitä, 

että hoitajat ruokailevat yhtä aikaa lasten kanssa, ja saavat ate-

rian edullisemmin. Enontekiön kunnan kouluissa on käytössä valvon-

taruokailu, joka perustuu verottajan antamaan vuosittaiseen hin-

taan. Valvonta-ateria katsotaan luontaiseduksi. Varhaiskasvatusoh-

jaaja on selvittänyt, että naapurikunnassa koko päivähoidon henki-

löstö saa ruokailla edullisemmalla sopimushinnalla. 

 

Päivähoidon henkilöstön ilmainen ateriointi hoitopaikoissa lope-

tettiin marraskuussa 2004. 

 

Leppäjärven ryhmäperhepäiväkoti Vekkulan henkilökunnalla on ollut 

mahdollisuus omakustanteisesti saada ateria Kelotin Rantamajoilta. 

Kunnan tulisi selvittää mahdollisuutta tulla vastaan myös heidän 

ateriakustannuksissaan tasapuolisuuden vuoksi. Muulla henkilökun-

nalla on mahdollisuus saada ateria keskuskeittiön hinnalla koulu-

jen keittiöistä. 
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Khall 201 § TAPAHTUMATUKIHAKEMUS PELTOJÄRVI FESTIN JÄRJESTÄMISEEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Tuomas Keskitalo ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja 

poistui kokouksesta (hallintolaki 28 § kohta 1, osallisuusjäävi). 

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattila. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää huomioida haetun tapahtuma-avustuksen vuo-

den 2015 talousarviossa. 

 

Selostus 

 

Työryhmä Peltojärvi Festi / Tuomas Keskitalo on hakenut Enontekiön 

kunnalta Peltojärvi Festi–tapahtumaan tukea 1000 euroa. Tuen tar-

koitus on kattaa ilmoitus-, lupa- ja iltamakuluja. 

 

Tapahtuman alustava ohjelma, sisältö, budjetti ja vastuuhenkilöt 

on esitetty hakemuksen liitteenä olevassa suunnitelmassa, joka on 

nähtävillä kokouksessa. 
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Khall 202 § JATKOAIKAPYYNTÖ RAKENNUSVELVOITTEELLE, KIINTEISTÖLLE 

47-402-42-66 KILPISTIEVA/KILPISJÄRVI, HAKIJANA RAUHALA HANNU 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Hannu Rauhalalle 5 vuoden jatkoajan 

koskien Kilpistieva-tilan, 047-402-42-66, rakennusvelvoitetta. 

Jatkoaika myönnetään 15.11.2019 saakka teknisen lautakunnan esi-

tyksen mukaisesti. 

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 5 luvun 42 § kohdassa kunnanhallitus, kohta 18 to-

detaan, että kunnanhallitus päättää vapautuksen tai lykkäyksen 

myöntämisestä tonttien varaus-, myynti- ja vuokrausehtojen mukais-

ten velvoitteiden täyttämisestä. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 9.9.2014 § 75   

 

Enontekiön kunnanhallitukselle on sähköpostitse, saapunut 

15.8.2014 jatkoaika-pyyntö rakennusvelvoitteelle (liite 1/§75), 

jolla Rauhala Hannu hakee jatkoaikaa 15.11.2019 saakka, rakenta-

mattomalle kiinteistölle (47-402-42-66, Kilpistieva) Kilpisjärvel-

lä, kaavamerkintä RM, kortteli 2, tontti 1.  

Kunnanhallitus on ensimmäisen kerran käsitellyt asiaa ja myöntänyt 

jatkoaikaa §255 31.8.2009, liite 2/75§ ja toisen kerran §303 

25.11.2011, liite 3/75§, jolloin myönnetty jatkoaika päättyy 

14.11.2014. 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunnan päättää puoltaa kunnanhallitukselle jatkoajan 

myöntämistä 15.11.2019 saakka. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Khall 203 § 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 16.8.2014 - 21.9.2014 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

 

- sivistyslautakunta 6.8.2014 

- sivistyslautakunta 4.9.2014 

- perusturvalautakunta 19.8.2014 
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Khall 204 § ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Lapin Ely-keskus 

Päätös jäsenen nimeämisestä Enontekiön kunnan tuulivoima-

rakentamista ohjaavan yleiskaavan ohjausryhmään. Ei nime-

tä. 

  

Lapin liitto  

Päätös, nro 3522, maakunnan kehittämisrahan myöntämisestä 

hankkeelle, Enontekiön tuuli-pumppuvoimalaitoksen liike-

toimintamallin suunnittelu. Päätös myönteinen. 

 

Lappilaiset kylät ry 

 Toimintakertomus 2013 

 

Lapsiasiainvaltuutettu 

 Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2014 lippu salkoon 

 

Opetushallitus 

 Päätös valtionavustuksen takaisinperinnästä 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Valtionavustukset yleisten kirjastojen erityistehtäviin 

ja toiminnan kehittämiseen 

 

Suomen kuntaliitto 

Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 

2014) on julkaistu 

 

Tornionlaakson neuvosto 

Tiedoksi neuvoston tasekirja v. 2013 ja toimintasuunni-

telma vuosille 2013-2015 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: 

 

Lapin Ely-keskus 

Kutsu Lapin liikenneturvallisuusfoorumiin 12.11.2014 Ro-

vaniemelle 

 

Lapin liitto 

Kokouskutsu ja esityslista Lapin liiton hallituksen koko-

ukseen 26.8.2014 
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Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 26.8.2014 kokoukseen 

 

Revontuli-opisto / Kittilän kunta 

 Jaoston pöytäkirjat 1-3/2014 

 

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry 

 Hallituksen pöytäkirja 10.6.2014 

 

Kuusamon kaupunki 

Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 18.8.2014 koskien 

Lapin Informaatioteknologian Lapit Oy:n suunnattua osake-

antia 

 

Suomen Evankelis-luterilainen kirkko/kirkkohallitus 

Ote pöytäkirjasta 7.8.2014 koskien Enontekiön seurakunnan 

määräalan myyntiä Enontekiön kunnalle. 
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Khall 205 § KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan 

ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 § kohta 1, asianosainen). 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 47-405-60-4, Peltovuoman kylä, osuus yhteisiin 

Pinta-ala:  

Luovuttaja: Aikio Marjaana, Ivalosta 

Luovutuksen saaja: Satokangas Lars, Ivalosta 

 

 

Kohteet: 1. 47-403-2-163, Kyrön kylä 

 2. 47-403-2-202, Kyrön kylä 

 3. 47-403-2-203, Kyrön kylä  

Pinta-ala: 1. 3000 m2 / puolet 

   2. 2245 m
2
 / puolet 

   3.  599 m
2
 / puolet   

Luovuttaja: Apaja Tapani Martti, Jokirinteeltä 

Luovutuksen saaja: Apaja Anni Tellervo, Oulusta 

 

Kohteet: 047-403-1-20, Kyrön kylä, Vuopionsuu  

Pinta-ala: 10000 m2 

Luovuttaja: Kotavuopio Sinikka, Sanshornöy, Norja 

Luovutuksen saaja: Vänskä Eero ja Vänskä Riikka, Torniosta 

 

Kohteet: 47-404-21-17, Palojoensuun kylä, Järämä 

Pinta-ala: 5000 m2, määräala 

Luovuttaja: Kultima Lauri, Kuttasesta 

Luovutuksen saaja: Kiinteistö Oy Kurkkiorova, Helsingistä 
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Khall 206 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

 

-Lapin liiton kutsu Omavarainen Lappi–maaseutuseminaariin   

4.11.2014 Rovaniemellä. Mikko Kärnä ja Sari Keskitalo ilmoittivat 

osallistuvansa tilaisuuteen. 

 

-Seuraava kunnanhallituksen kokous päätettiin pitää 27.10.2014 

 

-Mikko Kärnä ilmoitti olevansa työvapaalla viikon 42 

 

-Infoa edellisestä Helsingin matkasta sekä aluekehityspäiviltä Yl-

läkseltä sekä muista viime viikkojen tapaamisista 
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Khall 207 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUS-

TAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

Jaakko Alamattila oli osallistunut Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiöko-

koukseen. 

 

Birgitta Eira oli osallistunut Some-hankkeen ohjausryhmän kokouk-

seen sekä ympäristöterveydenhuollon luottamushenkilöiden koulutuk-

seen sekä konsernineuvotteluun. 

 

Lisäksi Birgitta Eira tiedotti kunnanhallitukselle kiinteistöyhti-

öiden toimitusjohtajan tehtävään hakeneista henkilöistä ja haas-

tatteluun valituista. 

 

Seppo Alatörmänen toi esille tulevan Tunturi-Lapin Kehityksen kes-

kustelutilaisuuden puheenjohtajistolle 30.9.2014 Harrinivassa Muo-

niossa. 

 

Sari Keskitalo oli osallistunut Finavian ja VPK:n yhteisneuvotte-

luun sekä Metsähallituksen yhteistyöryhmän kokoukseen. 

 

 

 

 

Merkitään, että Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta klo. 16.50. 
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Khall 208 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Elli-Maria Kultima esitti, että eri kylissä oleviin tapahtumiin, 

joihin kunnan edustajat on kutsuttu, tulisi osallistua ko. kylän 

kunnanhallituksen edustaja eikä pelkästään kunnanjohtaja ja pu-

heenjohtajisto. 

 

Tuomas Keskitalo toi kunnanhallitukselle tiedoksi, että Näkkälän 

paliskunnan jakamista koskeva asia on mennyt suoraan Aluehallinto-

viraston käsittelyyn. 

 

Jaakko Alamattila toi esille sivistyslautakunnan päätöksen, jossa 

asuntola-asumiseen on otettu myös lähialueen opiskelijoita. Ala-

mattila toivoi että kunnanhallitus käsittelisi asiaa. 

 

Birgitta Eira esitti, että vastavalittu Sähkö Oy:n toimitusjohtaja 

tulisi esittäytymään kunnanhallitukselle. Edelleen hän esitti, et-

tä kunnanhallituksen nimeämien kokousedustajien ollessa estyneitä, 

tulisi lautakuntien kokoukseen osallistua esim. kunnanhallituksen 

puheenjohtaja tai joku muu kunnanhallituksen jäsen. 

 

Lisäksi päätettiin, että lautakuntien tulisi välittää pöytäkirjat 

julkisten asioiden osalta kaikille kunnanhallituksen jäsenille.  

  

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.30 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 22.9.2014  § 190-208 

     
  

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:190,191,192,193,194,198,199,203,204,206,207,208  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 195,196,197,200,201,202,205 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

 
Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät: 195,196,197,200,201,202,205 

 

 

 

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

