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ASIALISTA 

 

214 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

215 § Kielilisän maksamisen perusteet ja määrä 

216 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

217 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 

2015 

218 § Pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen 

219 § Hetta Hiihtomaa Oy:n purkamiseen liittyvä varojen ja velko-

jen siirtäminen Enontekiön kunnalle 

220 § Heikki Ylitalon poikkeamislupahakemus loma-asunnon rakenta-

mista varten Ounasjoen ranta-alueelle Haarakosken alapuolelle 

221 § Päiväkodin rakennuspaikan ostaminen Enontekiön seurakunnalta 

222 § Kiinteistön määräalan kaupan hyväksyminen Enontekiön kunnan 

sekä Kilpisjärven Tunturimajat Oy/Nils-Matti Vasaran välillä 

223 § Vuoden 2015 äitienpäiväkunniamerkkien hakeminen  

224 § Enontekiön vuoden yrittäjä 2014 / Ei julkinen 

225 § Lausunto Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma-

luonnoksesta 

226 § Lausunto Geologian tutkimuskeskuksen tutkimuslupahakemukses-

ta 

227 § Lausunto Suomen ja Norjan välisen poroaitasopimuksen uudis-

tamisesta 

228 § Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukio-

lain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, amma-

tillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta si-

vistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

229 § Lapin Sote-savotta – Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja 

uudistaminen -hanke, edustajien nimeäminen poliittiseen koor-

dinaatioryhmään ja ohjausryhmään sekä rahoitussitoumuksen an-

taminen 

230 § Esitys palkantarkistukseksi/vapaa-aikatoimensihteeri Heikki 

Järvistö 

231 § Enontekiön kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta 

vuodelta 2013 

232 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

233 § Ilmoitusasiat 

234 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

235 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

236 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

237 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 27.10.2014 3 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 214 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamatti-

la ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjes-

tyksen 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. 
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Khall 215 § KIELILISÄN MAKSAMISEN PERUSTEET JA MÄÄRÄ 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunnassa noudatetaan kie-

lilisän myöntämisessä henkilöstöohjeen mukaista säännöstä ja pysy-

tetään kielilisä tämän hetkisessä tasossa, 21,86 €/kk. 

 

Selostus 

 

Vuoden 2014 talousarvion liitteenä olevassa Enontekiön kunnan hy-

vinvointikertomuksessa on yhtenä kohtana ollut kielilisän perus-

teiden tarkastaminen vuoden 2015 alusta lukien. 

 

Henkilöstöohje 6.1.4 kohdassa säännellään kielilisästä seuraavas-

ti: 

KVTES:n 16 § mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa 

varsinaiseen palkkaan kuuluvaa kielilisää, jos tehtävissä edelly-

tetään äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamen kielen 

tai viittomakielen hallintaa ja jollei kielitaitovaatimusta ole 

otettu huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa. 

 

Viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksiin kuuluva kielitaito ote-

taan huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa. Muussa tapauksessa kun-

nanhallitus päättää lautakuntien esityksestä tehtävät, joissa mak-

setaan kielilisää ja millainen näyttö kielitaidosta vaaditaan. 

 

Tällä hetkellä kielilisä on Enontekiön kunnassa 21,86 €/kk, Inarin 

kunnassa 15,14 €/kk ja Utsjoella 15,14 / 11,77 €/kk. 
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Khall 216 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  

 

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 7.10.2014 ja käsitellyt 

seuraavat asiat: 

 

25 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

26 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

27 §  Takauksen myöntäminen Enontekiön Sähkö Oy:n luotolliselle 

shekkitilille 

28 §  Takauksen jatkaminen Enontekiön Sähkö Oy:n lainalle Kunta-

rahoitus Oyj:ltä 

29 §  Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman mukaisen lyhyt-

aikaisen luoton limiitin korottaminen 

30 §  Enontekiön kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

31 §   Eronpyyntö luottamustehtävästä / Rosa Pietikäinen 

32 §  Eronpyyntö luottamustehtävästä / Petri Niemi 

33 §  Hommakankaan asemakaavan korttelin no 1 muuttaminen kaava-

merkinnästä k kaavamerkinnälle ra 1 u ½   

34 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Khall 217 § KIINTEISTÖVERO- JA TULOVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN 

VUODELLE 2015 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että 

tuloveroprosentti pysytetään vuonna 2015 ennallaan 20,75 %:ssa. 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 

2015 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

tuloveroprosentti pysytetään vuonna 2015 ennallaan 20,75 %:ssa. 

 

Selostus 

 

Kiinteistöveroehdotuksessa yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteis-

töt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten kiin-

teistöveroaste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteis-

töveroaste sekä rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Jos va-

paa-ajan asunnoille ei määrätä veroastetta, niihin sovelletaan 

yleistä kiinteistöveroastetta. Valtion omistamien suojelu- ja erä-

maa-alueiden veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne verottajan 

tulkinnan mukaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten 

verotusarvoltaan nollan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttu-

essa on kuitenkin hyvä, että veroaste on määritetty. 

 

Esittelijän ehdotuksessa arvioiduksi verokertymäksi vuoden 2015 

talousarvioon kiinteistö- ja tuloverosta muodostuu yhteensä 

5.936.000 €, josta kiinteistöveron osuus on 833.000 € ja kunnal-

lisveron osuus 4.800.000 €. Kokonaiskasvuksi on arvioitu 2,0 %. 
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Kiinteistöverolain (654/92) 11§:n mukaan kunnanvaltuusto päättää 

kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen 

vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vah-

vistaa kunnan tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään 

prosentin sadasosan tarkkuudella. 

 

Edelleen kunnanvaltuuston on Kuntalain 66 §:n mukaan päätettävä 

kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden 

verojen perusteista.  

 

Verotusmenettelylain mukaan kunnan tulee kuitenkin ilmoittaa vero-

hallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 

17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. 

Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 

1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 
2. erottamaton määräala ja 
3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. 

 

Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seu-

raavat: 

 

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12b §): 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 – 1,55  

 vakituisen asunnon veroprosentti 0,37 – 0,80 

 KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman ra-

kennuspaikan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen ve-

roprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia. 

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 §) 

 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 – 3,00 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,80 – 

1,55 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä 

korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettä-

vien rakennusten veroprosentti  

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 

0,00 

 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit ovat seuraa-

vat: 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05% 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55% 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00% 

- voimalaitos 0,90% 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00% 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% 

 

Ennakkotiedon mukaan maksuunpantua kiinteistöveroa kertyy vuoden 

2014 tilinpäätökseen arviolta 831.000 €.  
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Tuloveroprosentti on vuonna 2014 20,75. Ennakkotiedon mukaan vuon-

na 2014 kunnallisveroa kertyy noin 4.643 miljoonaa euroa. 

 

Vielä voimassa olevan Kiinteisöverolain 11 §:n mukaisesti ”Kunnan-

valtuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan 

tämän lain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin, jollei 12–14 §:stä 

muuta johdu. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vä-

hintään 0,80 ja enintään 1,55.” Ko. lain 12§:ssä käsitellään mui-

den kuin asuinrakennusten (mm. loma-asuntojen) verotusta. 12§:ssä 

kiinteistöverolaki toteaa: ” Kunnanvaltuusto voi määrätä 11 §:ssä 

mainitun vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksil-

le, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasi-

assa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä tarkoitettuun vakituiseen asu-

miseen. Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosent-

tiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käy-

tettävien rakennusten veroprosentti.” 

Edellä olevasta johtuen ja valtuuston päättäessä, että se ei mää-

rää muille asuinrakennuksille erillistä veroprosenttia, sovelle-

taan näihin kiinteistöverotuksessa lain 11§:n tarkoittamaa yleistä 

kiinteistöveroprosenttia.  

Vertailutietoina oheismateriaalissa esitetään Tunturi-Lapin seutu-

kunnan ja muutamien muiden kuntien tulovero ja kiinteistöveroesi-

tykset/päätökset vuodelle 2015. 

 

 

Oheismateriaali Vertailutietoa muiden kuntien tulo- ja kiinteis-

töveroesityksistä 
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Khall 218 § PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Pia Korva ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan (hallin-

tolaki 28 § kohta 1) ja poistui kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjänä 

toimi esittelijä, Mikko Kärnä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää ottaa 1.2 milj. euron kiinteäkorkoisen 10 

vuoden lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä, jonka tarjous korko ja muut 

ehdot huomioiden on kokonaistaloudellisesti edullisin. Edelleen 

kunnanhallitus päättää, että laina maksetaan takaisin tasalyhen-

nyksin kaksi kertaa vuodessa 10 vuoden aikana. 

 

Selostus 

 

Vuoden 2014 talousarviossa on hyväksytty otettavaksi pitkäaikaista 

lainaa 1.987.000 euroa, lisättynä valtuuston erillispäätöksien mu-

kaisilla lisäyksillä, 208.056 euroa, eli yhteensä 2.195.056 euroa.  

 

Tarjoukset 1.200.000 euron lainasta on pyydetty tarjouspyynnöllä 

viideltä rahoituslaitokselta, Pohjolan Osuuspankilta, Kuntarahoi-

tus Oyj:tä, Kevalta, Danske Bank Oyj:ltä ja Nordea Pankki Suomi 

Oyj:ltä. Tarjousten jättöaika on päättynyt 6.10.2014 klo 15.45. 

Tarjousten jättöaikaan mennessä saatiin lainatarjoukset kaikilta 

rahalaitoksilta, joille tarjouspyyntö oli esitetty.  

 

Kunnanhallituksen johtosääntö  

4.1. Kunnanhallitus 

Kohta 7. Päättää lainan ottamisesta ja sen ehdoista kunnanvaltuus-

ton vahvistaman talousarvion puitteissa lukuun ottamatta kassalai-

noja niiltä osin kuin päätösvaltaa on siirretty viranhaltijoille. 

 

 

 

Liite 1 Tarjouspyyntö 

Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja 

Liite 3 Tarjousvertailu 
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Khall 219 § HETTA HIIHTOMAA OY:N PURKAMISEEN LIITTYVÄ VAROJEN JA 

VELKOJEN SIIRTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNALLE 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää 

hyväksyä ja ottaa vastaan varat ja velat yhtiön purkamisen seura-

uksena, Sopimuksen varojen ja velkojen siirtämisestä Enontekiön 

kunnalle (liitteineen) mukaisesti, sekä valtuuttaa Heikki Järvis-

tön tarpeen mukaan viimeistelemään Sopimuksen kunnan puolesta ja 

allekirjoittamaan sen. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että 

kunnanvaltuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarpeen mukaan 

lainojen ja muiden siirtyvien sopimusten siirtoon liittyvät sopi-

mukset.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan päättä-

mään purkutappion kirjaamisesta joko tilikaudelle 2014 tai 2015. 

 

Käsittely 

Pia Korva ja Sari Keskitalo ilmoittivat esteellisyytensä käsitel-

tävään asiaan (Hallintolaki 28 § kohta 5) ja poistuivat kokoukses-

ta. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila, 

toisena pöytäkirjantarkastajana Janne Näkkäläjärvi ja pöytäkirjan-

pitäjänä esittelijä, Mikko Kärnä. 

 

Merkitään, että Ulla Keinovaara saapui kokoukseen tämän asian kä-

sittelyn aikana, klo. 14.30. 

 

Keskustelun päätyttyä Birgitta Eira jätti asiasta suullisen eriä-

vän mielipiteen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää 

hyväksyä ja ottaa vastaan varat ja velat yhtiön purkamisen seura-

uksena, Sopimuksen varojen ja velkojen siirtämisestä Enontekiön 

kunnalle (liitteineen) mukaisesti, sekä valtuuttaa Heikki Järvis-

tön tarpeen mukaan viimeistelemään Sopimuksen kunnan puolesta ja 

allekirjoittamaan sen. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

kunnanvaltuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarpeen mukaan 

lainojen ja muiden siirtyvien sopimusten siirtoon liittyvät sopi-

mukset.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan päättä-

mään purkutappion kirjaamisesta joko tilikaudelle 2014 tai 2015. 

 

Selostus 
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Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2013 § 62 päättä-

nyt hyväksyä Hetta Hiihtomaa Oy:n toimintojen siirtämisen osaksi 

Enontekiön kunnan toimintoja siinä vaiheessa kun Enontekiön kunta 

omistaa tarvittavan enemmistön yhtiön osakekannasta. Kyseisessä 

kohdassa päätettiin, että Hetta Hiihtomaasta muodostetaan kunnal-

linen lähiliikuntapaikka ja yhtiön velat, vastuut sekä varallisuus 

siirretään tällöin osaksi kunnan tasetta. 

 

Osakkeiden hankkimiseksi Enontekiön kunta esitti muille Hetta 

Hiihtomaa Oy:n osakkaille osakkeiden ostotarjouksen, jota kautta 

saatiinkin hankittua tarvittava osake-enemmistö osakeyhtiön purka-

mistoimien suorittamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi kunnan 

vastuulle. 

 

Osakkeiden hankinnan jälkeen aloitettiin Hetta Hiihtomaa Oy:n pur-

kamismenettely, jossa asiantuntijana on toiminut KPMG:n lakimies, 

VT, Anu Kangasniemi. 

 

Purkamistoimet ovat edenneet siihen vaiheeseen, jossa Enontekiön 

kunnan tulee hyväksyä Sopimus yhtiön varojen ja velkojen siirtämi-

sestä Enontekiön kunnalle. Sopimuksen hyväksymisen ja allekirjoit-

tamisen jälkeen Hetta Hiihtomaa Oy:n velat ja varat siirtyvät 

Enontekiön kunnalle ja selvitysmies huolehtii selvitysmenettelyn 

vaatimien toimenpiteiden (mm. tilinpäätöksen laatiminen ja loppu-

tilitys) loppuunsaattamisesta ja yhtiön purkautumisen ilmoittami-

sesta kaupparekisteriin. 

 

Liite 4 Sopimus varojen ja velkojen siirtämisestä liitteineen 
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Khall 220 § HEIKKI YLITALON POIKKEAMISLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON RA-

KENTAMISTA VARTEN OUNASJOEN RANTA-ALUEELLE HAARAKOSKEN ALAPUOLELLE 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Merkitään, että Pentti Mäkitalo saapui kokoukseen klo. 14.35. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poik-

keamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 23.9.2014 § 85   

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: EM 

Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, 

että poikkeamislupa myönnetään. 

 

 

Selostus 

 

Heikki Ylitalo on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamis-

ta varten Ounasjoen ranta-alueelle Haarakosken alapuolelle. 

 

Kylä    Peltovuoma 

Tila    Heikkilä 

Kiinteistötunnus  047 405 0028 0004 

Kaavoitustilanne  ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 1 mom. 

Rakennuspaikan pinta-ala 3,77 ha 

Haettava kerrosala  60 ka-m
2 
 

Kerrosluku   1 

Rantaviivan mitta   40 m  (tila lohkottu 1981) 

Hallintaperuste   oma 

Tulvavaara  ei ole 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka on saanto ja lohkomisajankohtana täyttänyt Enonte-

kiön kunnan silloisen rakennusjärjestyksen vaatimuksen rantaviivan 

ja pinta-alan vähimmäisvaatimuksen osalta. 

 

Rakentaminen ei vaikeuta kaavan toteutumista tai alueiden käytön 

muuta järjestämistä eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 

saavuttamista. 
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Rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen. 
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Khall 221 § PÄIVÄKODIN RAKENNUSPAIKAN OSTAMINEN ENONTEKIÖN SEURA-

KUNNALTA 
 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää ostaa päiväkodin rakennuspaikan Enontekiön 

seurakunnalta liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.  

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 42 § / kunnanhallitus kohdassa 6 säännellään, että 

kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymi-

sestä valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa ja valtuuston 

mahdollisesti antamien ohjeiden perusteella. 

 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 23.9.2014 § 87 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: EM 

Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallituksel-

le, että kunta ostaa päiväkodin rakennuspaikan Enontekiön seura-

kunnalta liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. (liite 

no. 2) 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnan ja Enontekiön seurakunnan kanssa käytiin kauppa-

hintaneuvottelu, jonka tuloksen päädyttiin kauppahintaan  

34 000:- euroa. 

 

Enontekiön kunta on tehnyt Enontekiön seurakunnan kanssa vuokraso-

pimuksen Hetan päiväkodin rakennuspaikasta koska seurakunta ei ke-

rinnyt saada lupaa Tuomiokapitulilta rakennuspaikan myyntiä  var-

ten riittävän aikaisin. 

 

Rakennuslupa päiväkotirakennukselle on myönnetty ja työt rakennus-

paikalla ovat käynnissä. 

 

Seurakunta on saanut Tuomiokapitulilta 07.08.2014 luvan myydä ko. 

rakennuspaikka Enontekiön kunnalle. (liite no. 1) 

 

 

Tekn. ltk 5.12.2013 § 108 

PÄIVÄKODIN RAKENNUSPAIKAN HANKKIMINEN ENONTEKIÖN KUNNALLE 
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Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 25.11.2013 talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä päättänyt varata vuoden 2014 investoin-

tiohjelmaan varat päiväkodin rakentamiseksi Hettaan. 

 

Tekninen toimi on käynyt alustavia neuvotteluita Enontekiön Seura-

kunnan kanssa mahdollisen maakaupan tekemiseksi Hetan kirkon taka-

na sijaitsevasta ”Kirkkomaa” (047 401 0034 0000) tilan maa-

alueesta. Hetan asemakaavassa tila on merkitty kaavamerkinnällä YK 

II, mikä tarkoittaa kirkkojen ja muiden seurakuntaa palvelevien 

rakennusten korttelialuetta. 

Tilan ”Kirkkomaa” pinta-ala on 2,53 ha.  

Rakennusoikeutta koko tilalla on kahdessa osiossa yhteensä 

6 450 ka-m2  (liitteenä asemakaavakartta 1:1000).    

 

Enontekiön kunta on ostanut seurakunnalta aiemmin 5.11.2004 n. 

1,00 ha:n maa-alueen (Vanhainkodin, Hetanranta, Aspan ja Ounasma-

jojen tontit), hinta oli tuolloin 20 000:- €. 

 

Seurakunnan edustajien kanssa käytyjen neuvotteluiden kohteena ol-

lut kunnan tarvitsema maa-alue on suuruudeltaan n. 1,20 ha ja täl-

löin maa-alueen hinta muodostuisi aikaisemman kaupan indeksi lu-

vulla korjatun neliöhinnan perusteella 28 800:-€ suuruiseksi. 

 

Ehdotus: EM 

 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön seurakunnalle ostotarjouk-

sen, jolla Enontekiön kunta ostaa ko. maa-alueen (n. 1,20 ha) 

28 800:-€ kauppahinnalla liitteenä olevan kartan mukaan (liite no. 

1). Seurakunnan omistamalla ”Kirkkomaa” tilalla oleva rakennusoi-

keus (6450 ka-m
2 
) puolitetaan, jolloin kummallekin kaupan osapuo-

lelle jää rakennusoikeutta 3225 ka-m
2 
. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

------- 

 

 

 

Liite 5 Kauppakirjaluonnos 
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Khall 222 § KIINTEISTÖN MÄÄRÄALAN KAUPAN HYVÄKSYMINEN ENONTEKIÖN 

KUNNAN SEKÄ KILPISJÄRVEN TUNTURIMAJAT OY/NILS-MATTI VASARAN VÄLIL-

LÄ  

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan mu-

kaisen kaupan. 

 

Selostus 

 

Kiinteistön määräalan kauppakirja on allekirjoitettu 1.10.2014, 

mutta kauppakirjan. Kauppakirjan kohdassa, kauppahinta, todetaan, 

että kauppahinta sekä vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksu 

maksetaan kun Enontekiön kunnanhallitus on kaupan hyväksynyt. 

 

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. 6087 m
2 

suuruinen määräala tilasta Kilpissaana 42:28 Enontekiön kunnan Ke-

lottijärven kylässä. Myytävä määräala käsittää Kilpisjärven kylä-

alueen asemakaava-alueella RM 1 U ½, korttelista 7 tontin no 2. 

Tontin rakennusoikeus on 800 ka-m
2
. 

 

 

Liite 6 Kauppakirja 
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Ei julkinen (julkisuuslaki 6 § 9 kohta) Asia tulee julki-

seksi, kun äitienpäiväkunniamerkkien saajat julkaistaan) 

 

Khall 223 § VUODEN 2015 ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIEN HAKEMINEN 
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Ei julkinen (julkisuuslaki 6 § 9 kohta) Asia tulee julki-

seksi, kun yrittäjäyhdistys julkistaa palkinnonsaajan. 

 

Khall 224 § ENONTEKIÖN VUODEN YRITTÄJÄ 2014 
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Khall 225 § LAUSUNTO MALLAN LUONNONPUISTON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNI-

TELMALUONNOKSESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi esitystään seuraavas-

ti:  

 

”Enontekiön kunta pitää positiivisena Mallan luonnonpuiston aitaa-

mista ja puiston suojaamista porojen laittomalta laiduntamiselta. 

Vaihtoehtoisesti Metsähallitus voisi tarkastella puistovahdin 

palkkaamista alueelle, mikäli tällä toimenpiteellä kyetään estä-

mään porojen laiton laiduntaminen Mallan luonnonpuistossa. 

 

Edelleen kunta pyytää, että Mallan luonnonpuiston hoidon- ja käy-

tön suunnitelmassa osoitetaan oikeus paikallisille ja ohjelmapal-

veluyrittäjille Kuohkimajärven kämpän käyttöön taukopaikkana.  

 

Kunnalla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmasta”. 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti, että Enontekiön kunnanhallituksen pää-

tös ei tukisi Mallan luonnonpuiston aitaamista. Janne Näkkäläjär-

ven esitystä ei kannatettu.  

Janne Näkkäläjärvi kannatti esittelijän täydennystä esitykseen. 

 

Janne Näkkäläjärvi ilmoitti jättävänsä kirjallisen eriävän mieli-

piteen joka liitetään pöytäkirjaan. 

 

Birgitta Eira esitti, ettei kunnanhallitus esitä Kuohkimajärven 

kämpän käyttöoikeutta paikallisille ja ohjelmapalveluyrityksille.  

Birgitta Eiran esitystä ei kannatettu.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää lausua asiasta seuraavaa: 

 

Enontekiön kunta pitää positiivisena Mallan luonnonpuiston aitaa-

mista ja puiston suojaamista porojen laittomalta laiduntamiselta. 

Kunnalla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmasta.  

 

Selostus 

 

Metsähallitus on pyytänyt Enontekiön kunnan lausuntoa Mallan luon-

nonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta. 

 

Lausuntoa on pyydetty 31.10.2014 mennessä. 

 

Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on nähtä-

villä kokouksessa. 
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Khall 226 § LAUSUNTO GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN TUTKIMUSLUPAHAKE-

MUKSESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Janne Näkkäläjärvi esitti, että tutkimusluvan 

myöntämistä ei puolleta. Birgitta Eira kannatti Janne Näkkäläjär-

ven esitystä. 

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että 

koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu 

esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kan-

nattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kan-

nattavat Janne Näkkäläjärven esitystä, jota Birgitta Eira on kan-

nattanut, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimieli-

sesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 Jaa-ääntä (Alamatti-

la, Keskitalo, Keinovaara, Kultima, Tonteri) ja 2 ei-ääntä (Eira, 

Näkkäläjärvi). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on 

tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 

Janne Näkkäläjärvi ilmoitti jättävänsä asiasta kirjallisen eriävän 

mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. 

 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.05-15.15. Tauon päätyttyä 

puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu laillisena ja päätösval-

taisena aikaisemmalla kokoonpanolla. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää lausua asiasta seuraavaa: 

 

Enontekiön kunta puoltaa Geologian tutkimuskeskuksen tutkimuslupa-

hakemusta. Kunta pitää tärkeänä, että Geologian tutkimuskeskuksel-

la on edellytykset toteuttaa tehtäviinsä kuuluvaa geologista pe-

rustutkimusta Käsivarressa.  

 

Selostus 

 

Ympäristöministeriö on pyytänyt kunnan lausuntoa Geologian tutki-

muskeskuksen tutkimuslupahakemuksesta seuraavalla kirjeellä: 

 

”Lausuntopyyntö tutkimuslupahakemuksesta 

 

Geologian tutkimuskeskus on hakenut 13.6.2014 päivätyllä kirjeel-

lään ympäristöministeriöltä eräistä valtion omistamille alueille 

perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen (852/1988) 

mukaista tutkimuslupaa kalliokairauksiin Lätäsenon-Hietajoen soi-

densuojelualueelle (SSA 120129). Tutkimusalue sisältyy Natura 2000 

–alueeseen Käsivarren erämaa (FI1300105). Tutkimusalue sijaitsee 
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myös Käsivarren paliskunnan alueella, joka on poronhoitolain 2 §:n 

tarkoittamaa erityistä poronhoitoaluetta. Hakijan tarkoituksena on 

kairata tutkimusalueella kolme tutkimusreikää hakemuksen mukaises-

ti. 

 

Ympäristöministeriö varaa Teille tilaisuuden lausua liitteenä ole-

vasta tutkimuslupahakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 

perjantaihin 7.11.2014 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla 

osoitteeseen kirjaamo.ym@ymparisto.fi tai kirjeitse ympäristömi-

nisteriön kirjaamoon, osoite PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Lausun-

toon pyydetään merkitsemään lausunnonantajan nimi ja viitteeksi 

diaarinumero YM7/5749/2014. Asia voidaan ratkaista määräajan jäl-

keen, vaikka lausuntoa ei ole annettu. 

 

Tämä lausuntopyyntö lähetetään vain sähköisenä muille, paitsi Kä-

sivarren paliskunnalle postitse. 

 

Lisätietoja antaa ympäristöneuvos Aulikki Alanen, puhelin 0295 

250 333 tai sähköposti aulikki.alanen@ymparisto.fi. 

 

Ympäristöneuvos  Aulikki Alanen” 

 

 

Geologian tutkimuskeskuksen hakemusasiakirjat ja liitteet ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

mailto:kirjaamo.ym@ymparisto.fi
mailto:aulikki.alanen@ymparisto.fi
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Khall 227 § LAUSUNTO SUOMEN JA NORJAN VÄLISEN POROAITASOPIMUKSEN 

UUDISTAMISESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Antti Tonteri esitti, että aita tulisi raken-

taa tai merkitä siten, että haitat maalinnuille kyettäisiin mini-

moimaan. 

Ulla Keinovaara kannatti Antti Tonterin esitystä. 

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että 

koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu 

esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kan-

nattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kan-

nattavat Antti Tonterin esitystä, jota Ulla Keinovaara on kannat-

tanut, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielises-

ti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 Jaa-ääntä (Alamattila, 

Eira, Keskitalo, Kultima, Näkkäläjärvi) ja 2 ei-ääntä (Keinovaara, 

Tonteri). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on tullut 

kunnanhallituksen päätökseksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus kiittää mahdollisuudesta lausunnon anta-

miseen ja toteaa että sillä ei ole lausuttavaa asiasta. 

 

Selostus 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Enontekiön kunnan lau-

suntoa Suomen ja Norjan välisen poroaitasopimuksen uudistamisen 

neuvottelutuloksesta. 

 

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.10.2014 ensisijai-

sesti sähköpostilla kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen 

maa- ja metsätalousministeriö PL 30, 00023 Valtioneuvosto.  

Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Rami Sampalahti. 

 

mailto:kirjaamo@mmm.fi
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228 § LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI LUKIO-

LAIN, AMMATILLISESTA PERUSKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLI-

SESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN SEKÄ VAPAASTA SIVISTYSTYÖS-

TÄ ANNETUN LAIN 4 §:N MUUTTAMISESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää lausua asiasta seuraavaa: 

 

Enontekiön kunnanhallitus kiittää mahdollisuudesta saada lausua 

hallituksen esityksestä eduskunnalle laeksi lukiolain, ammatilli-

sesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 

4§:n muuttamisesta.  

Enontekiön kunta ilmaisee huolensa lukiokoulutuksen ja ammatilli-

sen peruskoulutuksen järjestämisen turvaamisesta erityisen harvaan 

asutuilla ja syrjäisillä seuduilla.  Lukiolain 3§:n yksityiskoh-

taisissa perusteluissa todetaan, että järjestämislupaharkinnassa 

voitaisiin ottaa huomioon valtakunnalliset ja alueelliset erityis-

piirteet osana koulutuksen saavutettavuutta, kuten ruotsinkielisen 

ja saamenkielisen väestön koulutustarpeiden turvaaminen. Harkinta 

asiassa osoitetaan kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriölle, 

joka voisi lakiesityksen nojalla arvioida järjestämisedellytyksiä 

hakemusten perusteella. Järjestämisedellytyksien arviointi perus-

tuisi kokonaisuuden huomioon ottavaan tarkoituksenmukaisuusharkin-

taan. Luvan hakijalla ei lakiesityksen mukaisesti olisi lakiin pe-

rustuvaa oikeutta lukiokoulutuksen järjestämisluvan saamiseen, 

vaikka luvan myöntämiselle säädetyt edellytykset täyttyisivät.   

Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan lakiesityksen perustelut louk-

kaavat mahdollisesta perustuslain 121§:n mukaista kunnallisen it-

sehallinnon suojaa. Lukiolain on taattava vähintäänkin kunnille 

koulutuksen järjestäjinä oikeus järjestämisluvan saamiseen, mikäli 

luvan myöntämiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Lakiesityk-

sessä näistä edellytyksistä on kuitenkin säädetty niin yleisluon-

toisesti, että luvan myöntäjällä on käytännössä oikeus tehdä tar-

koituksenmukaisuusharkinnan nojalla järjestämisluvasta millainen 

ratkaisu tahansa. 

Enontekiön kunta esittää, että lain yksityiskohtaisiin perustelui-

hin kirjataan maininta, jonka mukaisesti kunnilla on lakiin perus-

tuva oikeus järjestämisluvan saamiseen, mikäli luvan myöntämiselle 

säädetyt edellytykset täyttyvät. Edelleen Enontekiön kunta esit-

tää, että luvan myöntämisen edellytyksistä säädetään yksityiskoh-

taisesti alueelliset erityispiirteet huomioiden. Lakiin tulee 

liittää maininta, jonka mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtion-

osuudesta annetun asetuksen (1512/2011) mukaisilla kunnilla, joi-

den syrjäisyysluku ylittää arvon 0,50, taataan oikeus lukiokoulu-

tuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Näiden 
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kuntien osalta ei näin ole tarkoituksenmukaista peruuttaa järjes-

tämislupia lakiesityksessä säädetyssä määräajassa. Tällaisia kun-

tia on Suomessa noin 60 kappaletta. Edelleen saamelaisalueen kun-

nille on erityisesti turvattava oikeus saamenkielisen lukiokoulu-

tuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetuksen 

järjestämiseen. Lakiesityksen tulisi rajoittaa OKM:n suorittamaa 

tarkoituksenmukaisuusharkintaa siten, ettei Suomeen muodostu kun-

tia tai alueita, joissa oppilas ei voi opiskella keskiasteen oppi-

laitoksessa kotoaan käsin. 

Enontekiön kunta haluaa lopuksi huomauttaa, että lakiesityksen 

keskeiset ehdotukset ja perustelut eivät kaikilta osiltaan vastaa 

todellisuutta. Lakiesityksen tarkoitukseksi ilmoitetaan, että kou-

lutuksen järjestäjäverkko rakentuisi vahvoista koulutuksen järjes-

täjistä, jotka palvelevat laajan alueen tai väestöpohjan koulutus-

tarvetta ja järjestäjien työnjako alueella on selkeä. Edelleen la-

kiesityksen nykytilan arvioinnissa todetaan, että kuntien kiristy-

nyt taloudellinen tilanne on myös heikentänyt koulutuksen laatua 

ja monessa taloudellisissa vaikeuksissa olevassa kunnassa on suu-

ria haasteita laadukkaan ja tasa-arvoisen lukiokoulutuksen järjes-

tämisessä. Lakiesityksessä todetaan, että järjestäjäverkon kokoa-

minen nykyistä vahvemmiksi toimijoiksi turvaisi lukiokoulutuksen 

saavutettavuutta ja vahvistaisi koulutuksen laatua koko maassa. 

Perustelut ovat kestämättömät etenkin erityisen harvaan asuttujen 

ja syrjäisten kuntien osalta. Järjestäjäverkon kokoaminen nykyistä 

vahvemmiksi toimijoiksi ei paranna näiden kuntien osalta ainakaan 

koulutuksen saavutettavuutta ja koulutuksen laadun vahvistaminen-

kin on kyseenalaista. Enontekiön kunta viittaa STT:n viimeisimpään 

lukiovertailuun, joka ottaa huomioon ylioppilaskirjoitusten tulos-

ten lisäksi myös lukioiden oppilaiden lähtötason. Tässä vertailus-

sa Enontekiön erälukio sijoittui neljänneksi. On selvää, että pie-

nissä paikallisissa lukioissa on mahdollista keskittyä paremmin 

oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin, heidän vahvuuksiinsa ja ke-

hittämisalueisiinsa, kuin suurissa, useiden satojen oppilaiden yk-

siköissä.  On tärkeää muistaa, että erityisen harvaan asutuilla ja 

syrjäisillä alueilla lukio ja perusasteen 7. -9.-luokan opetus 

ovat kokonaisuus. Yhdistelmäviroilla on taattu, ja taataan jatkos-

sakin, kouluihin muodollisesti kelpoiset opettajat. Ilman lukiota 

moni Suomen peruskouluista jäisi ilman muodollisesti kelpoisia ai-

neenopettajia, joita lakisääteinen opetus kuitenkin edellyttää. 

On totta, että useissa kunnissa taloudellinen tilanne on kiristy-

nyt, mutta tätä ei voida käyttää perusteena järjestämislupien pe-

ruuttamisessa tai niiden myöntämättä jättämisessä. Jokaisella kun-

nalla tulee edelleen olla oikeus harkintaan sen suhteen, haluaako 

se järjestää lukiokoulutusta alueellaan vai ei. 
 

Selostus 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kunnan lausuntoa luon-

noksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 27.10.2014 25 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta ai-

kuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä anne-

tun lain 4 §:n muuttamisesta. 

Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa 

ja sen tavoitteena ovat vahvat koulutuksen järjestäjät ja ylläpi-

täjät, jotka kykenevät vastaamaan työelämän, yksilöiden ja yhteis-

kunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamistarpeisiin. Hallituksen esi-

tys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.11.2014 opetus- ja 

kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaa-

mo@minedu.fi. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toi-

mittamaan lausunnon osoitteeseen verkko@minedu.fi 

Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päät-

teeksi lausuntoon sisältyvän keskeisimmän sisällön lyhyesti (enin-

tään yksi sivu) otsikolla lausunnon keskeinen sisältö. 

Kansliapäällikkö  Anita Lehikoinen 

 

mailto:kirjaamo@minedu.fi
mailto:kirjaamo@minedu.fi
mailto:verkko@minedu.fi


ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 27.10.2014 26 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 229 § LAPIN SOTE-SAVOTTA – SOTE-PALVELUTUOTANNON INNOVAATIOT 

JA UUDISTAMINEN -HANKE, EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POLIITTISEEN KOORDI-

NAATIORYHMÄÄN JA OHJAUSRYHMÄÄN SEKÄ RAHOITUSSITOUMUKSEN ANTAMINEN 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Lapin liitolle osallistuvansa ko. 

hankkeeseen ja antavansa rahoitussitoumuksen hankkeeseen. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää Tunturi-Lapin seutukunnan 

edustajaksi ohjausryhmään, kunnanjohtaja Mikko Kärnän. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä poliittiseen koordinaatioryh-

mään Seppo Alatörmäsen, Birgitta Eiran ja Janne Näkkäläjärven. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää Lapin liitolle, että myös 

Saamelaiskäräjiltä pyydetään edustus hankkeen ohjausryhmään. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo esitti, että ohjausryhmään nimetään Mikko Kärnä. 

Antti Tonteri, Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara kannattivat 

esitystä. 

 

Jaakko Alamattila esitti poliittiseen koordinaatioryhmään nimettä-

väksi Seppo Alatörmäsen, Birgitta Eiran ja Janne Näkkäläjärven. 

Elli-Maria Kultima ja Sari Keskitalo kannattivat Jaakko Alamatti-

lan esitystä. 

 

Ulla Keinovaara esitti nimettäväksi Satu-Marja Eira-Keskitaloa. 

Keinovaaran esitystä ei kannatettu. 

 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty useita ehdotuksia po-

liittiseen koordinaatioryhmään valittavista henkilöistä, suorite-

taan vaali. Vaali päätettiin suorittaa suljetuin lipuin, jossa jo-

kainen kunnanhallituksen jäsen kirjoittaa vaalilippuun kolmen va-

littavaksi ehdottamansa henkilön nimen. Kolme eniten ääniä saanut-

ta tulevat valituiksi. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat. 

Suoritetussa vaalissa Seppo Alatörmänen sai 6 ääntä, Birgitta Eira 

6 ääntä, Janne Näkkäläjärvi 6 ääntä, Satu-Marja Eira-Keskitalo 1 

äänen, Elli-Maria Kultima 1 äänen ja Antti Tonteri 1 äänen, joten 

puheenjohtaja totesi, että hankkeen poliittiseen koordinaatioryh-

mään ovat tulleet valituiksi Seppo Alatörmänen, Birgitta Eira ja 

Janne Näkkäläjärvi. 

 

Kunnanjohtaja täydensi esitystään, että esitykseen lisätään seu-

raava kappale:” Enontekiön kunnanhallitus esittää Lapin liitolle, 

että myös Saamelaiskäräjiltä pyydetään edustus hankkeen ohjausryh-

mään. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
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Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Lapin liitolle osallistuvansa ko. 

hankkeeseen ja antavansa rahoitussitoumuksen hankkeeseen. 

 

Edelleen kunnanhallitus nimeää edustajansa ohjausryhmään ja po-

liittiseen koordinaatioryhmään. 

 

Selostus 

 

Lapin liitto on lähettänyt Enontekiön kunnalle seuraavan kirjeen: 

”Lapin Sote-savotta – Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudis-

taminen 

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.10.2014 LAPIN SOTE-

SAVOTTA – Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen – 

hankkeen tarkennetun hankesuunnitelman ja alustavan työsuunnitel-

man sekä nimesi projektinjohtajaksi Tommi Lepojärven. Hankesuunni-

telma, alustava työsuunnitelma ja rahoitusosuudet ovat tämän kir-

jeen liitteinä. Suunnitelmien mukaan hankkeen toteutusaika on 

1.9.2014-31.12.2016 ja kokonaisbudjetti on 1 504 960 euroa. Varsi-

naista rahoituspäätöstä hanke ei ole vielä saanut, mutta Sote-

uudistuksen aikataulun vuoksi on tarpeen käynnistää SOTE-SAVOTTA –

hankkeen käytännön toimet mm. ohjausryhmän työskentelyn merkeissä. 

 

Ohjausryhmä koostuu seuraavien organisaatioiden edustajista: 

Lapin liitto 

Lapin sairaanhoitopiiri 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

Lapin yliopisto 

Pohjois-Lapin seutukunta 

Tunturi-lapin seutukunta 

Itä-Lapin seutukunta 

Tornionlaakson seutukunta 

Kemi-Tornion seutukunta, 2 jäsentä 

Rovaniemen seutukunta, 2 jäsentä 

 

Ohjausryhmän työskentelyä tukemaan muodostetaan poliittinen koor-

dinaatioryhmä, johon kuntien tulee nimetä kolme (3) henki-

löä/kunta. 

 

Pyydämme ilmoittamaan edustajanne hankkeen poliittiseen koordinaa-

tioryhmään ja ohjausryhmään sekä toimittamaan rahoitussitoumuksen-

ne 4.11.2014 mennessä osoitteeseen info@lapinliitto.fi. Ensimmäi-

nen ohjausryhmän kokous on suunniteltu pidettäväksi 13.11.2014 

Pohtimolammella. Ohjausryhmä kutsuu kokoon tuotantoalueiden ohja-

usryhmät ja muut tarvittavat yhteistyö-/sparrausryhmät. 

 

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Mika Riipi puh. 044 767 4200 

ja projektinjohtaja Tommi Lepojärvi puh. 0400 242 482. 

 

LAPIN LIITTO 

mailto:info@lapinliitto.fi
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Mika Riipi 

Maakuntajohtaja” 

 

 

Enontekiön kunnan rahoitusosuus koko projektiajalle on 2.279,39 

eli 759,80 euroa/vuosi. 

 

Lapin Sote-Savotta –hankkeen hankesuunnitelma ja työsuunnitelma 

ovat nähtävillä kokouksessa. 
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Khall 230 § ESITYS PALKANTARKISTUKSEKSI/VAPAA-AIKATOIMENSIHTEERI 

HEIKKI JÄRVISTÖ 

 

Päätös 

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja esitti päätösehdotukseen täydennyksen, että henkilö-

kohtainen lisä maksetaan takautuvasti vuoden alusta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää vapaa-aikatoimensihteeri Heikki 

Järvistölle 230,00 euroa kuukaudessa henkilökohtaisena lisänä. Ko-

rotuksen perusteena on olennainen muutos tehtävissä ja vastuun li-

sääntyminen. Sivistyslautakunnan alkuperäistä ehdotusta lisän suu-

ruudesta muutetaan, koska henkilökohtaisen lisän maksattamisen 

kohteena oleva virkamies on itse ilmaissut, että sivistyslautakun-

nan päättämä korotus on liian suuri. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja on käynyt vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistön 

kanssa neuvottelun henkilökohtaisen lisän suuruudesta. Järvistön 

näkemyksen mukaan asianmukainen korvaus tehtävien muutoksesta ja 

vastuun lisääntymisestä on 230,00 euron henkilökohtainen lisä kuu-

kaudessa.  

 

Päätöshistoria 

 

Sivistyslautakunta 9.10.2014 § 131 

 

Päätös: 

Tämä pykälä käsiteltiin kokouksen järjestäytymispykälän päätöksen 

mukaisesti ensimmäisenä. Unto Kultima saapui kokoukseen tämän py-

kälän käsittelyn alussa klo 15.10. Vapaa-aikatoimensihteeri pois-

tui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki § 

28 kohta 3). 

 

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hyväksyttä-

väksi KVTES:in 10§/11 § perusteella (olennainen muutos tehtävis-

sä/henkilökohtainen lisä), että se myöntää vapaa-

aikatoimensihteeri Heikki Järvistölle 450,- palkankorotuksen tä-

män vuoden alusta takautuvasti.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Esitän sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle hy-

väksyttäväksi KVTES:in 10§/11 § perusteella (olennainen muutos 

tehtävissä/henkilökohtainen lisä), että se myöntää vapaa-

aikatoimensihteeri Heikki Järvistölle 450,- palkankorotuksen tä-

män vuoden alusta takautuvasti.  

 

Selostus: 
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Vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistölle on siirretty tämän 

vuoden alusta vastuualueelleen työpaja, liikuntahalli ja Hetta 

Hiihtomaa sekä jo aikaisemmin etsivä nuorisotyö.  

 

Esimiehenä hänen vastuulleen on tullut 4 – 10 uutta työntekijää 

ja yli 200.000 euron lisäys vastuualueellaan olevaan talousarvi-

oon. 

 

Tehtävien tuloksellinen hoitaminen vaatii ammattitaitoa ja koke-

musta. Hän on tämän vuoden aikana tehnyt kunnalle huomattavia 

säästöjä työpajan henkilöstön palkkamenojen suhteen. 
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Khall 231 § ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSEN VASTINE ARVIOINTIKERTO-

MUKSESTA VUODELTA 2013 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa arviointikertomuksesta seuraavan vas-

tineen: 

 

Tarkastuslautakunta on kohdassa 3. Tulokehitys ja talousarvion to-

teutuminen ilmaissut huolensa tulorahoituksen riittävyydestä ja 

esittänyt saada nähtäväksi kunnan taloudessa konkreettisia toimen-

piteitä niistä asioista millä asiaa saadaan toteutumaan. 

 

Vastauksena tarkastuslautakunnalle kunnanhallitus toteaa, että tu-

lorahoituksen riittävyyden sääntelytoimena voidaan pitää verotulo-

jen mahdollisimman suurta kertymää, joka saavutetaan veroprosent-

tien tasoa muuttamalla sekä maksimoimalla kaikin mahdollisin kei-

noin verotettavan tulopohjan lisäys. Tätä toimintaa kunnassa on 

toteutettu mm. työpajatoiminnan kautta, jossa pitkäaikaistyöttömiä 

ja nuoria työttömiä on saatu työllistettyä ja näin alennettua kun-

nan työttömyysastetta, sekä tarjoamalla opiskelijoille kesätyö-

paikkoja. Lisäksi tulorahoituksen riittävyyteen voidaan vaikuttaa 

ajantasaisilla maksuilla ja taksoilla sekä tiukalla menokurilla. 

Menokehitystä tulee seurata tarkasti ja toteuttaa toteutettavissa 

olevia rakenteellisia muutoksia palvelutuotannon toteuttamisessa. 

Asukasluvun positiivinen kehitys myös vaikuttaa tulorahoituksen 

lisääntymiseen valtionosuuksien maksatuksessa. Konkreettisena esi-

merkkinä tulokehityksen lisääntymisestä mainittakoon verotulojen 

kasvu n. 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

Tarkastuslautakunta on kohdassa 4. Tase ja investoinnit kiinnittä-

nyt huomiota rahojen ja pankkisaamisten loppusaldoon, joka on 

alentunut edellisestä vuodesta ja toivoo tilanteeseen kiinnitettä-

vän huomiota. Lisäksi tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota 

kunnan velkamäärään per asukas ja kuntakonsernin velkaantumiseen. 

 

Vastauksena kunnanhallitus toteaa, että rahojen ja pankkisaamisten 

loppusaldoon on jo kiinnitetty huomiota ja kassatulojen parantumi-

nen on nähtävissä vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä, kun mm. 

maan myynnistä pystytään kirjaamaan liiketoiminnan muihin tuottoi-

hin jokaisesta kaupasta. Velkamäärään per. asukas ja konsernin 

velkamäärään kunnanhallitus toteaa, että velkamäärät tulevat edel-

leen kasvamaan muutaman vuoden isojen investointien toteuttamisen 

takia, niin peruskunnassa kuin konserniyhtiöissäkin. 

  

Tarkastuslautakunta on kohdassa 5. Tarkastuslautakunnan arviointi 

esittänyt seuraavia huomioita hallintokuntakohtaisesti: 
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Hallinto 

 

Hallinnossa tulee kiinnittää huomiota henkilöstön sairauspoissa-

olojen lisääntymiseen ja esittää työtyytyväisyyskyselyn suoritta-

mista vuoden 2014 aikana. 

 

Vastauksena tarkastuslautakunnalle kunnanhallitus toteaa, että 

sairauspoissaolot pienessä yksikössä johtuivat yhdestä pitkästä (5 

kk) sairauslomasta, ja ovat normalisoituneet vuoden 2014 aikana. 

16.10.2014 palkka-ajon jälkeen otetun raportin mukaan sairauspois-

saoloja oli em. päivämäärään mennessä keskimäärin 2,2 pvä / hlö 

(tilinpäätöksessä 2013 16,89). Työtyytyväisyyskysely suoritetaan 

kun vastaava toimistosihteeri palaa tehtäväänsä. 

 

Perusturvalautakunta 

 

Tarkastuslautakunta on pyytänyt perusturvalautakuntaa järjestämään 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti henkilöstölle työnohjausta ja 

kehityskeskusteluja työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden lisäämi-

seksi. 

 

Perusturvalautakunta on järjestänyt työnohjausta Luppokodin ja ko-

tipalvelun henkilöstölle ryhmätyönohjauksena 5 kertaa syksyn aika-

na kummallekin ryhmälle erikseen videoyhteydellä yhteistyössä ko-

keiluna HUS:in kanssa, työnohjaus jatkuu vielä.  
 

Toimintakeskuksessa on järjestetty henkilöstölle työnohjausta ker-

ran kuukaudessa terveyskeskuspsykologin antamana.  
 

Kehityskeskustelut eri vastuuhenkilöiden kanssa on käyty osittain, 

kaksi keskustelua on vielä käymättä.  

 

Luppokodilla ja kotipalvelussa ko. kehityskeskusteluja ei ole vie-

lä käyty.  

 

Tekninen lautakunta 

 

Tarkastuslautakunta on huomauttanut teknistä lautakuntaa kuten 

muitakin lautakuntia, että määrärahojen ylityshakemukset tulee ha-

kea ajoissa. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että asiasta on tiedotettu kaikille lauta-

kunnille useissa eri yhteyksissä. 

 

Elinkeinotoiminta 

 

Tarkastuslautakunta huomauttaa arviointikertomuksessa, että kunnan 

harjoittama elinkeinojen tukeminen tulee olla hallittua ja rahoi-

tusmääriltään kohtuullisia, sillä yritysten tukemisen sijaan yri-
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tysten omaehtoinen liiketoiminnallinen pärjääminen tulee olla pää-

määränä. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että kunta ei maksaa suoraa yritystukea 

yrittäjille muuta kuin maatalousyrittäjien lomituspalvelun tuki 

(v. 2013 2836,02 euroa ja vuonna 2014/20.10.2014  2695,59 euroa) 

sekä yrittäjille tarkoitettua oppisopimustukea, jota ei ole viime 

eikä tänä vuonna myönnetty yhdellekään yrittäjälle. Lisäksi kon-

serniavustuksia kunta ei ole maksanut tytäryhtiöilleen lainkaan 

viime eikä tänä vuonna. 

Mikäli yritystukena tarkoitetaan lentoliikenteelle maksettua tu-

kea, kunnanhallitus katsoo, ettei sitä voida katsoa suoranaiseksi 

yritystueksi, vaan kyseisellä määrärahalla toteutetaan kunnanval-

tuuston asettamaa julkisen palvelun velvoitetta. 

 

Selostus 

 

Tarkastuslautakunta on vuoden 2013 tilinpäätöstä 9.6.2014 § 27 kä-

sitellessään antanut Enontekiön kunnalle arviointikertomuksen, 

jonka se on osoittanut kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanvaltuus-

to on kokouksessaan 17.6.2014 § 18 käsitellyt arviointikertomusta 

ja merkinnyt se tiedoksi. 

 

Tarkastuslautakunta on nyt kokouksessaan 7.10.2014 § 30 pyytänyt 

kunnanhallitukselta erillisen vastineen arviointikertomuksesta. 

 

Arviointikertomus 2013 oheismateriaalina 

 

 

Oheismateriaali Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 
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Khall 232 § 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 22.9.2014 - 26.10.2014 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

 

- perusturvalautakunta 18.9.2014 

- tekninen lautakunta 9.9.2014 

- tekninen lautakunta 23.9.2014 

- tekninen lautakunta 2.10.2014 

- sivistyslautakunta 30.9.2014  
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Khall 233 § ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet 

 

Keva 

Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 

jäsenyhteisöille 

 

Korkein Hallinto-oikeus 

Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös 30.9.2014 / 2903, 

koskien Erja Tennilän valitusta vuorotteluvapaansijaisen 

palkkaamisesta. Erja Tennilän valitus on hylätty. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 19.6.2014 / 1972, 

koskien Kilpisjärven Saananjuuren asemakaavaa. Enontekiön 

kunnan valitus on hylätty. Kaavoitusprosessia jatketaan 

valtuuston kaavapäätöksen mukaisesti. 

 

Lapin liitto 

Lappi-sopimus-maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 

vuosille 2015-2016 

 

Lapin aluehallintovirasto 

Päätös perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden 

ennakon määrän tarkistamisesta vuodelle 2014 

 

Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

(pl.lasten päivähoito) turvaamiseksi osoitetun valtion-

avustuksen käytön vahvistaminen vuodelle 2013 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös, Inga Näkkäläjärvi. 

Poikkeaminen myönnetään 

 

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös, Eila Vasara. Poik-

keaminen myönnetään 

 

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös, Ari Venninen ja 

Jorma Toivonen. Poikkeaminen myönnetään 

 

Lappilaiset kylät ry 

Kutsu lapin 26. kylätoimintapäiville 25-26.10.2014 Sodan-

kylään 
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Opetushallitus 

Valtionavustuksen myöntäminen hankkeelle Hetan koulu ja 

Erälukio-Soma paikka oppia 

 

Valtionavustuksen myöntäminen hankkeelle Tunturien ja 

jäämeren koulut kohtaavat 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue 

Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus, Hetan päiväko-

tityömaa 

 

Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus, Kilpisjärven, 

Karesuvannon ja Peltovuoman koulut 

 

Suomen kuntaliitto 

Eurooppalainen naisten ja miesten paikallishallinnon ta-

sa-arvon peruskirja kunnan tasa-arvon edistämiseksi 

 

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 

 

Yleiskirje kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkina-

laitoksen 2013 nettokuluista. 

 

Valtiovarainministeriö 

 Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen 

 

Jäsenmuutospäätös koskien avoimen tiedon ohjelman ohjaus-

ryhmän sekä valmistelu- ja koordinointiryhmän jäsenmuu-

toksia 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat 

 

Aluekehityssäätiö 

Kutsu kuntalain uudistuvat säännökset tilaisuuteen 

13.11.2014 Ouluun  

 

Kauppakamarit ja Kauppalehti 

Kutsu Kauppalehden ja Kauppakamarien suuri kuntapäivä-

tilaisuuteen 5.11.2014 Helsinki 

 

Kuitua Tunturiin -hanke 

Kutsu sähköiset kuntapalvelut ja tietoliikenne –

seminaariin Leville 25.11.2014 

 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Kutsu Pohjois-Suomen huoltovarmuuspäiville 18.11.2014 

Tornioon 

 

Lapin liitto 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 27.10.2014 37 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 Kutsu lohi- ja vesiparlamenttiin Tornioon 11-12.11.2014 

  

Kokouskutsu ja esityslista Lapin pelastuslautakunnan ko-

koukseen 30.9.2014 

 

Pöytäkirja Lapin pelastuslautakunnan kokouksesta 

30.9.2014 

 

Kokouskutsu ja esityslista Lapin liiton hallituksen koko-

ukseen 6.10.2014 Sodankylään 

 

Kutsu North meets the Arctic –konferenssiin 18-19.11.2014 

Tromsa, Norja 

 

Muonion kunta 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote koskien teknisen toimen 

tehtäväjärjestelyjä ja rakennusvalvontapalveluja 

 

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus 

 Kutsu seminaariin Suomen EU-kansanäänestyksestä 20 vuotta 

 16.10.2014 Helsinki 

 

Valtiovarainministeriö 

 Kutsu kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaariin 

 2.12.2014 Helsinki 

 

Kutsu kuntajohtamisen ja kuntatalouden keskustelutilai-

suuksiin. Tilaisuuksia järjestetään eri paikkakunnilla 

 

Kutsu Yhteispalvelupisteestä Asiointipisteeksi –

seminaariin 10.11.2014 Helsinki 
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Khall 234 § KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan 

(Hallintolaki 28 § kohta 7)ja poistui kokouksesta. Puheenjohtajana 

tämän pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila ja toisena pöytäkirjan-

tarkastajana Janne Näkkäläjärvi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 47-402-5-33, Kelottijärven kylä, Ketunpesä  

Pinta-ala:4150 m2  

Luovuttaja: Hyle Matti Erkki Alfons, Savonlinnasta 

Luovutuksen saaja: Niemelä Jussi Antero, Lapinkylästä 

 

Kohteet: 47-406-19-18, Suonttajärven kylä, Tervahauta 

Pinta-ala: 190200 m2 

Luovuttaja: Mattila Irja, Palojoensuusta 

Luovutuksen saaja: Mattila Ismo, Sirkasta 

 

Kohteet: 47-405-26-14, Peltovuoman kylä, Ponnikoski 

Pinta-ala: 578000 m2 

Luovuttaja: Eira Aune Mirjam, Haaparannasta 

Luovutuksen saaja: Vimpari Vesa Henrikki ja Vimpari Anu Johanna, 

Ylikiimingistä  

 

Kohteet: 1. 47-401-18-69, Hetan kylä, Ullajoki 

 2. 47-405-47-16, Peltovuoman kylä, Nunnukkamaa 

Pinta-ala: 1. 60800 m2 

   2. 100280 m
2 

Luovuttaja: Tukki Miika Johannes, Helsingistä 

Luovutuksen saaja: Vuontisjärvi Tiina, Enontekiöltä 

 

Kohteet: 47-405-52-24, peltovuoman kylä, Vihvelikkö  

Pinta-ala:29700 m2  

Luovuttaja: Kultima Lilja, Kuttasesta 

Luovutuksen saaja: Kanerva Saija Maaret, Enontekiöltä ja Salmi 

Marko Mikael, Enontekiöltä 

 

Kohteet: 47-401-6-37, Hetan kylä, Pikkunäkkälä  

Pinta-ala: 7300 m2  
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Luovuttaja: Näkkälä Nils Samuli, Leppäjärveltä 

Luovutuksen saaja: Vuolteenaho Taina Pauliina, Enontekiöltä 

 

Kohteet: 47-402-42-28, Kelottijärven kylä, Kilpissaana  

Pinta-ala: 6087 m2 määräala 

Luovuttaja: Enontekiön kunta 

Luovutuksen saaja: Kilpisjärven Tunturimajat Oy, Karesuvannosta 

 

Kohteet: 47-405-50-47, Peltovuoman kylä, Kurkkiotupa  

Pinta-ala: 18800 m2  

Luovuttaja: Tikka Tarmo Ensio, Lahdesta 

Luovutuksen saaja: Tikka Marita Hannele ja Tikka Juha Tuomas, Lah-

desta 

 

Kohteet: 47-403-1-68, Kyrön kylä 

Pinta-ala: 50800 m2  

Luovuttaja: Autto Hilja Kustaava, Raattamasta 

Luovutuksen saaja: Ketolainen Salli Kyllikki, Svappavaarasta 

 

Kohteet: 47-405-49-4, Peltovuoman kylä 

Pinta-ala: 3660000 m2 jakosopimus  

Luovuttaja: Välitalo Erkki Johannes, Vuontisjärvestä, Välitalo Os-

si Adolf, Vuontisjärvestä, Välitalo Reino Alfred, Vuontisjärvestä, 

Välitalo Vilho Armas, Vuontisjärstä 

Luovutuksen saaja: Samat henkilöt kuin luovuttajat 
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Khall 235 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

 

- urakkasuhteen purkaminen 

Päätettiin pyytää teknistä johtajaa selostamaan asiaa seuraa-

vaan kunnanhallituksen kokoukseen. 

 

- Muonion kunnanhallituksen pöytäkirjanote koskien rakennusval-

vontapalvelujen ostamista Enontekiön kunnalta 

 

- terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnon tilanne 

 

- talousarvion toteutuminen 9/2014 

 

- ilmoitus kansanedustajaehdokkuudesta ja tulevasta virkavapau-

desta 

 

- seuraava kunnanhallitus 10.11.2014 klo. 12.00 lukien 

 

- kunnanjohtajan aikataulut lähiviikkoina 

 

 

 

 

Antti Tonteri poistui kokouksesta klo. 16.45
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Khall 236 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUS-

TAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 

 

Päätös 

 

 

Jaakko Alamattila oli osallistunut Kiinteistö Oy Ounasmajojen yh-

tiökokoukseen. 

 

Birgitta Eira oli osallistunut teknisen lautakunnan kokoukseen ja 

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen kokoukseen 

 

Sari Keskitalo oli osallistunut puolustusministeri Carl Haglundin 

tapaamiseen 

 

 

 

Seppo Alatörmänen ja Berit-Ellen Juuso poistuivat kokouksesta klo 

17.00
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Khall 237 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Ulla Keinovaara tiedusteli mitä muita palveluja voisi saada kir-

jastoauton yhteyteen. Häntä neuvottiin olemaan asiasta yhteydessä 

kirjastoon. 

 

Jaakko Alamattila toi kunnanhallituksen tietoon Niestapaikan edes-

tä kulkevan oikotien vaarallisuuden, ja ilmoitti esittäneensä tek-

niselle lautakunnalle, että lautakunta ryhtyisi toimenpiteisiin 

oikotien sulkemiseksi. 

 

Elli-Maria Kultima toi esille perusturvalautakunnan taksojen mer-

kittävän korotuksen ja sen vaikutuksen kotipalvelun hankintaan.  

Edelleen hän esitti, että päiväkodin rakentamisesta tehtäisiin 

kuntalaisille tiedote. Todettiin, että tiedotteen laatii tekninen 

lautakunta. 

 

Birgitta Eira esitti, että myös perusturvalautakunnasta tulee saa-

da kunnanhallituksen jäsenille esityslistat ja pöytäkirjat. 

Lisäksi Birgitta Eira kysyi Peltovuoman päiväkodin suomenkielisten 

ja saamenkielisten ryhmien sijoittamisesta.  

 

Lisäksi hän tiedusteli onko keskuskeittiöllä käsitelty / toteutet-

tu esitystä ruuan maun parantamiseksi sekä ylijäävän ruuan jakami-

seksi esimerkiksi vanhuksille.   

  

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.27. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

  27.10.2014  § 214- § 237

    
  

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 

214,215,216,217,219,220,223,224,225,226,227,228,231,232 

233,235,236,237 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 218,221,222,229,230,234 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

 
Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät:  

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

