
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  2. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Keskiviikko 28.1.2015 klo 18.10-19.20 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j 

Unto Kultima  vj  

Ulla Keinovaara  vj (poistui klo 19.20) 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj (poistui 
klo 19.00)  

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

Muut saapuvilla 

olleet  Mikko Kärnä  esittelijä 

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

 

  

Asiat:  26 §  - 40  §  

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

(poissa § 33)   

 

 

 

Jaakko Alamattila 

puheenjohtaja § 33 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Jaakko Alamattila  Janne Näkkäläjärvi 

  (lukuun ottamatta § 33) 

 

 

   

  Antti Tonteri 

  (§ 33) 

 

 

Pöytäkirja on 4.2.2015 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

26 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

27 § Vuokrasopimusten hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Kiinteistö  

Oy Ounasmajojen välillä  

28 § Kuntalaisaloite: koirapuisto  

29 § Kyrönperän ladut ry:n toiminta-avustus 

30 § Toimen perustaminen / Veahkki, saamenkielinen kotiavustaja  

31 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2015 

32 § Opiskelijoiden kesätyöllistäminen ja oppisopimustuki 

33 § Hetta Hiihtomaa Oy:n ja Enontekiön Kehitys Oy:n velat 

34 § Tehyn Muonion-Enontekiön ammattiosaston selvityspyyntö  

sairaankuljetusta 

35 § Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikasta ja sen aukiolosta  

päättäminen 

36 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

37 § Ilmoitusasiat  

38 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat  

39 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

40 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 26 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla Keinovaaran esityksestä 

Jaakko Alamattila ja Birgitta Eiran esityksestä Janne Näkkäläjär-

vi.   

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

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. 

 

Kunnanhallitus on 18.2.2013 päättänyt, että se kokoontuu tarvitta-

essa valtuuston kokouksen yhteydessä ilman eri kutsua. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 27 § Vuokrasopimusten hyväksyminen Enontekiön kunnan ja 

Kiinteistö Oy Ounasmajojen välillä  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat vuokrasopimukset 

Enontekiön kunnan ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen välillä. 

 

Käsittely 

Seppo Alatörmänen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouk-

sesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § kohta 5).  

 

Birgitta Eira esitti, että jatkossa maapohjat luovutettaisiin ap-

porttimenettelyllä yhtiölle. Esitystä ei kannatettu.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat vuokrasopimukset 

Enontekiön kunnan ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen välillä. 

 

Selostus  

 

Enontekiön kunnan ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen välillä tehty kol-

me vuokrasopimusta, jotka vaativat kunnanhallituksen hyväksymisen.  

 

-Vuokrasopimus koskee Hetan kylässä sijaitsevasta Välitalo nimi-

sestä tilasta (kiinteistötunnus 047 401 0011 0008) noin 1 500 m2 

suuruista määräalaa ja viereisestä tilasta Rinne (kiinteistötunnus 

047 401 0003 0003) noin 1 000 m2 suuruista määräalaa Hetan asema-

kaava-alueella AL II korttelissa 19 tontti Nr:o 2, jonka pinta-ala 

on  n. 2 500 m2 ja jolla sijaitsee 2 kerroksinen asuinkerrostalo. 

Vuokra-alueet on rajattu liitteenä olevaan karttaan keltaisella 

värillä. Asemakaavan mukainen tontti muodostuu kahdesta yllämaini-

tusta määräalasta. 

 

-Vuokrasopimus koskee Hetan kylässä sijaitsevasta Välitalo nimi-

sestä tilasta RN:o 11:8 Luomaanjärven asemakaava-alueelta AR I 

korttelista 100 tontista nr:o 1 määräalaa, jonka pinta-ala on n.  

6 400 m2, määräalalla sijaitsee asuinrivitalo. Määräala on rajattu 

liitteenä olevaan karttaan keltaisella värillä. 

 

-Vuokrasopimus koskee Hetan kylässä sijaitsevasta Kalliola nimi-

sestä tilasta (Kiinteistötunnus 047 401 0050 0000) Hetan asemakaa-

va-alueelta AR IU½ korttelista 25 tonttia nr:o 1, jonka pinta-ala 

on n. 5 300 m2, Vuokra-alueella sijaitsee kaksi asuinrivitaloa. 

 

Vuokrasopimukset on allekirjoitettu 31.12.2014. Vuokrasopimukset 

tulevat voimaan, kun kunnanhallitus on ne hyväksynyt ja niitä kos-

keva päätös on saavuttanut lainvoiman.  

Muut ehdot käyvät ilmi liitteenä olevista vuokrasopimuksista.  

 

Liitteet 

1-3 Vuokrasopimukset, Enontekiön kunta ja Kiinteistö Oy Ounasmajat 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Tiedoksi 

Tekninen osasto 

Kiinteistö Oy Ounasmajat 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 28 § Kuntalaisaloite: koirapuisto 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä teknisen lautakunnan 

esityksen.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa teknisen lau-

takunnan selvitettäväksi, mikä olisi soveltuva paikka koirapuis-

tolle Hetan kylän alueella. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päätti antaa teknisen lautakunnan selvitettäväksi, 

mikä olisi soveltuva paikka koirapuistolle Hetan kylän alueella. 

 

Ehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk. 16.12.2014 126 §  

 

Selostus: 

Liitteessä 1/126§ on kuntalaisaloite jossa ehdotetaan koirapuiston 

perustamista Hetan vanhan urheilupuiston alueelle (karttaliite 

2/126§). Karttaotteesta ilmenee että ko. alue on Hetan asemakaava-

alueella ja sijoittuu AO-korttelin (asuinpientalo) 28, tonttien 

2,3,4,5 sekä 6 alueelle. Tällöin asemakaavatontteja poistuisi 5kpl 

käytöstä. 

Koiranpuiston sijoittaminen ko. alueelle edellyttäisi asemaakaavan 

muuttamista, lisäksi kaavan mukaisesti jo rakennetut tontit si-

joittuisivat välittömään läheisyyteen melua ja häiriötä aiheutta-

vasta toiminnasta, mitä ei voi sijoittaa asutuksen välittömään lä-

heisyyteen. 

 

Ehdotus: 

Tekninen lautakunta ei hyväksy koirapuiston sijoittamista aloit-

teen mukaiseen paikkaan. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

---------- 

 

Liite 

4 Kuntalaisaloite 

 

Tiedoksi  

Maarit Rinne 

Tekninen lautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 29 § Kyrönperän ladut ry:n toiminta-avustus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Kyrönperän Ladut ry:lle toiminta-

avustusta 2.000 euroa. Perusteluna päätökselle kunnanhallitus to-

teaa, että Hetta, Ylikyrö ja Kilpisjärvi ovat merkittäviä hiihto-

matkailukeskuksia, joiden latuverkoston ylläpitoa on järkevää tu-

kea elinkeinopoliittisista lähtökohdista. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että sama summa voidaan myöntää 

anomuksesta myös Kilpisjärven latupoolille. 

 

Selostus 

 

Kyrönperän ladut ry on lähettänyt kunnanhallitukselle seuraavan 

toiminta-avustusanomuksen: 

 

”TOIMINTA-AVUSTUS ANOMUS 

Kyrönperän ladut ry. anoo toimintansa kulujen kattamiseen Enonte-

kiön kunnalta 4000,00 € (neljätuhatta euroa). 

 

Kyrönperän ladut ry hoitaa ja ylläpitää latuverkostoa Raattaman 

kylän ympäristössä, Kittilän-, Muonion- ja Enontekiön kuntien alu-

eella. Huomattava osa latuverkostosta on Enontekiön kunnan alueel-

la. Hoidettavaa latuverkostoa kertyy kaikkiaan lähes 200 km. 

 

Hiihtäjät ovat olleetkin varsin tyytyväisiä hyvin hoidettuihin la-

tuihin rauhallisessa ja luonnonkauniissa tunturimaastossa. Ladut 

kunnostetaan PAANA-latutampparilla, jonka peruskunnostukseen (te-

lastot yms.) on jo nyt syytä varautua.  

 

Alueen elinkeinojen- matkailualan harjoittajille hyväkuntoinen la-

tuverkosto on avainasia ja toivommekin Enontekiön kunnan suhtautu-

van myönteisesti anomukseemme. 

 

Suorituksen pyydämme osoittamaan Kyrönperän ladut ry:n tilille. 

 

Kunnioittavasti 

 

Raattamassa 13. tammikuuta 2015 

 

Juhani Autto 

Puheenjohtaja 

Kyrönperän ladut ry” 

 

 

Hetan latujen hoidosta vastaa Ounaksen Tunturiladut ry, jota kunta 

tukee yhteistyösopimuksen kautta. 
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Tiedoksi 

Kyrönperän ladut ry  

Kirjanpito 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 30 § Toimen perustaminen / Veahkki, saamenkielinen kotiavus-

taja  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työso-

pimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä 

asetettavista kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. 

toimielimen esityksen pohjalta. 

 

Päätöshistoria  

 

Perusturvaltk.20.1.2015 6 §  

VEAHKKIN TOIMEN PERUSTAMINEN 

 

Päätös:  

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta päätti 

esittää että toimesta käytetään nimeä ” Veahkki, saamenkielinen 

kotiavustaja ”. Perusturvalautakunta päätti, että mikäli toimi pe-

rustetaan, toimi julistetaan haettavaksi henkilöstöohjeen mukaan. 

Tämä pykälä merkittiin tarkistetuksi kokouksessa.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa 

toistaiseksi voimassa olevan toimen tehtäväkuvan mukaisesti.    

     LIITTEET 1 A ja 1 B 

Pätevyysvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henki-

löstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 11 §:n mukainen kelpoi-

suus; tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulu-

tus. Lisäksi edellytetään äidinkielen tasoista saamenkielen taitoa 

ja vahvaa kulttuurista pätevyyttä. 

Toimi sijoitetaan kunnan kotipalveluun.   

Toimi sijoitetaan KVTES:n hinnoittelukohtaan 04PER010 ”Sosiaali- 

ja terveydenhuollon peruspalvelutehtävät ”. Ko. hinnoittelukohdan 

peruspalkka on 1711,20 € /kk. Tehtävään maksetaan kielilisä 21,89 

€/kk. 

Työaika yleistyöaika 38,15 € /viikko.  

Lisäksi perusturvalautakunta päättää että mikäli valittu henkilö 

haluaa, voidaan solmia valitun kanssa oppisopimus hoiva-
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

avustajaksi tai lähihoitajaksi kouluttautumisesta niin, että lä-

hiopetusjaksot myönnetään palkattomina.   

Esittely: 

Kunta on ostanut Veahkki-toimintaa SámiSoster ry:ltä. SámiSoster 

ry. on esittänyt Veahkki-toiminnan siirtämistä kunnan omaksi toi-

minnaksi.  

Veahkki-toiminnan piirissä v. 2013 oli 22 ikäihmistä. Kriteereinä 

Veahkki-toiminnan piiriin pääsemisessä on ollut:  

 

1. Saamelainen asiakas tarvitsee kulttuurista ja/tai omakielistä 

tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. 

2. Saamenkielinen asiakas tarvitsee alentuneen toimintakyvyn vuok-

si apua päivittäisissä perustoiminnoissa. 

Veahkki-toiminta on tukenut saamelaisten vanhusten, mielenterveys-

kuntoutujien ja lapsiperheiden kotona pärjäämistä omakielisellä ja 

omakulttuurisella tuella, sekä kunnan kotipalvelun perusteiden mu-

kaisella työavulla. Tarvittaessa Veahkki on työskennellyt näissä 

tehtävissä myös Luppokodilla.   

Saamelaisilla on lainsäädännön takaama oikeus omakielisiin ja saa-

melaisen kulttuuritaustan huomioimiin palveluihin.  Lainsäädäntö 

edellyttää, että kunta tarjoaa tällaisia palveluja saamelaisille 

asiakkaille.  

Veahkki-toimintaan on saatu erityisvaltionavustusta; 75 % palkka-

uskuluihin, myös matkakuluihin on jonkin verran saatu avustusta.  

Liite 

5 Toimen tehtäväkuva  

Tiedoksi 

Perusturvalautakunta 

Palkkatoimisto 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 28.1.2015 11 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 31 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2015 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan talousarvion täytän-

töönpanoa koskevan ohjeen toimintaohjeiksi lautakunnille ja vas-

tuuviranhaltijoille.  

Kunnanhallitus päätti, että kunnan neuvontapuhelin on avoinna klo 

15.00 saakka. 

 

Käsittely  

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Kunnan neuvontapuhelin on avoinna klo 15.00 saakka. 

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että rajoitettu hankin-

tamenettely sisällytettäisiin ohjeeseen. Esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan talousarvion täytän-

töönpanoa koskevan ohjeen toimintaohjeiksi lautakunnille ja vas-

tuuviranhaltijoille.  

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto on 4.12.2014 hyväksynyt talousarvion vuodelle 

2014. 

 

Liite  

6 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet  

 

Tiedoksi 

Lautakunnat  

Vastuuviranhaltijat 

Kirjanpito 

Enontekiön kunnan tytäryhtiöt  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 32 § Opiskelijoiden kesätyöllistäminen ja oppisopimustuki  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä alla esitetyn käytännön ja toimit-

taa päätöksen työnsuunnittelijan tehtäviä hoitavalle viranhalti-

jalle, kunnan kotisivuille, ilmoitustaululle, työ- ja elinkeino-

toimistoon, Enontekiön Sanomat -lehteen ja Enontekiön yrittäjät 

ry:lle. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2015 talousarvioon on varattu 4800 €. 

opiskelijoiden kesäajan työllistämisen tukemiseen ja 1800 € yri-

tyksille tarkoitettuun oppisopimustukeen.  

 

Opiskelijoiden kesäajan työllistämisen määräraha on kohdennettu 

edellisvuosina pääasiassa yksityisille, mutta mikäli määrärahasta 

on osa määräajan jälkeen ollut hakematta, se on voitu käyttää kun-

nan järjestämien kesätyöpaikkojen tukemiseen. 

 

Tuen myöntämisen edellytykset: 

 

- Työllistettävä opiskelija on kesätyönhakijana työ- ja elinkeino-

toimistossa  

- opiskelijaa ei voida työllistää muilla työvoimatoimiston tuki-

toimenpiteillä 

- Työllistettävän opiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt 

- Tukeen oikeuttava työaika enintään 1 kk/opiskelija 

- Tuki 300 €/kk/opiskelija, enintään 50 % maksetusta palkasta 

- Tuki ei koske perheenjäseniä, ellei työnantaja ole kirjanpito-

velvollinen 

- Työnantaja sitoutuu noudattamaan työehtosopimuksia  

- Tuki maksetaan jälkikäteen palkkatodistusta ja kirjallista työ-

sopimusta vastaan 

- työnantajan tukihakemus toimitetaan Enontekiön kunnanvirastoon 

työnsuunnittelijan tehtäviä hoitavalle viimeistään 8.5.2015 men-

nessä 

- Tukipäätökset pyritään tekemään 29.5.2015 mennessä  

 

Oppisopimustuki yrityksille:  

Oppisopimustuki on tarkoitettu enontekiöläisille yrityksille, kun 

yritys ottaa henkilön suorittamaan perustutkintoa oppisopimuskou-

lutuksena. Oppisopimustukea on varattu kolmelle koulutettavalle, 

ja se myönnetään hakujärjestyksen mukaan kolmelle ensimmäiselle 

ehdot täyttävälle hakijalle.  Tuen määrä oppisopimuskoulutettavaa 

kohti 150 euroa/kk, enintään 12 kk. ajaksi. Tukea on haettava kir-

jallisesti kunnanhallitukselta 29.5.2015 mennessä. Päätökset tuen 

myöntämisestä tekee työllistämisestä vastaava viranhaltija.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Tuen myöntämisen edellytykset: 

 

-Tuki on tarkoitettu Enontekiöllä toimiville yrityksille 

-Pääsääntöisesti tuki on tarkoitettu nuorten (17-25 v.) oppisopi-

muskoulutusta varten. Tarveharkinnan perusteella tukea voidaan 

myöntää myös vanhemmille. 

-Tukea myönnetään sekä perusammatti- että lisäkoulutukseen 

-Tuen myöntämisen edellytyksenä on sopimus oppisopimuskoulutukses-

ta Oppisopimuskeskuksen kanssa sekä TE-toimiston myöntämä palkka-

perusteinen tuki oppisopimuskoulutukseen. 

-Tuki edellyttää oppisopimuskoulutuksen keston ajan voimassaolevaa 

työsopimusta. Työn tulee olla kokoaikaista (vähintään 30 h/vko). 

-Tuki maksatetaan jälkikäteen joulukuussa 2015 oppisopimustyönte-

kijän palkkatodistusta vastaan. 

-Tukea ei myönnetä kunnan konserniyhtiöille. 

 

Tiedoksi 

Työnsuunnittelijan tehtäviä hoitava viranhaltija/Raili Vienola 

Kunnansihteeri 

Työ- ja elinkeinotoimisto 

Enontekiön yrittäjät ry.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 33 § Hetta Hiihtomaa Oy:n ja Enontekiön Kehitys Oy:n velat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoukses-

ta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § kohta 5).  

  

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi I varapuheenjohtaja Jaak-

ko Alamattila. 

 

Birgitta Eira esitti valittavaksi Jaakko Alamattilan tilalle toi-

seksi pöytäkirjantarkastajaksi Antti Tonterin. 

 

Ehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi Enontekiön Kehi-

tys Oy:n hallituksen päätöksen.  

 

Selostus 

 

Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on 21.11.2014 § 6 päättänyt, että 

Hetta Hiihtomaa Oy:n purkautuessa yhtiön vastuut, velat ja varal-

lisuus siirtyvät Enontekiön kunnalle. Enontekiön Kehitys Oy:llä on 

velkaa Enontekiön kunnalle 350.507,18 EUR ja kun kunta nyt vastaa 

entisen Hetta Hiihtomaa Oy:n lainasta Enontekiön Kehitys Oy:lle, 

hallitus hyväksyy, että Enontekiön Kehitys Oy:n lainaa kunnalle 

lyhennetään Hetta Hiihtomaa Oy:n lainan saldon verran 

181.800,00EUR. 

 

Kunnanvaltuusto on 4.12.2014 44 § valtuuttanut Hetta Hiihtomaa 

Oy:n purkamiseen liittyvien varojen ja velkojen siirtämisen yhtey-

dessä kunnanhallituksen hyväksymään tarpeen mukaan lainojen ja 

muiden siirtyvien sopimusten siirtoon liittyvät sopimukset.  

 

Tiedoksi 

Enontekiön Kehitys Oy 

Kirjanpito 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 34 § Tehyn Muonion-Enontekiön ammattiosaston selvityspyyntö 

sairaankuljetusta  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti toimittaa selvityspyynnön Lapin sairaanhoi-

topiirille. 

Kunnanhallitus vaatii, että toinen sairaankuljetusyksikkö palaute-

taan välittömästi Muonioon. 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää toimittaa selvityspyynnön Lapin sairaanhoi-

topiirille.  

Kunnanhallitus vaatii, että toinen sairaankuljetusyksikkö palaute-

taan välittömästi Muonioon.   

Pentti Mäkitalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aika-

na klo 19.00. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa selvityspyynnön Lapin sairaanhoi-

topiirille ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymälle. 

Selostus 

Tehyn Muonion-Enontekiön ammattiosasto 808 on toimittanut kuntaan 

21.1.2015 päivätyn selvityspyynnön, jossa se pyytää Muonion ja 

Enontekiön kunnilta selvitystä siihen, miksi Muonion kunnalta 

poistettiin toinen sairaankuljetuksen yksikkö. Kirjeessä todetaan, 

että tällä tämän hetkisellä sairaankuljetusyksiöiden kokoonpanolla 

ei pystytä vastaamaan niihin tarpeisiin, joita väestöpohja ja mat-

kailu meille asettaa. Lisäksi kirjeessä todetaan, että huomiotta 

on jäänyt se, että tällä on merkittävä kuormittavuustekijä terve-

ysasemiemme henkilöstöä kohtaan, niin Enontekiöllä, kuin Muonios-

sakin. 

Ensihoidon järjestämisvastuu on Lapin sairaanhoitopiirillä.  

Liite  

7 Tehyn Muonion-Enontekiön ammattiosaston 808 selvityspyyntö 

Tiedoksi 

Lapin sairaanhoitopiiri 

 

Tehyn Muonion-Enontekiön ammattiosaston 808 hallitus 

Perusturvalautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 35 § Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikasta ja sen au-

kiolosta päättäminen  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä ilmoitti olevansa eduskuntavaaliehdokas 

ja esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi (hallintolaki 28 § 1 mom).  

 

Päätösehdotus (kunnansihteeri) 

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ennak-

koäänestyksen kiertävän äänestysauton pysäkiksi lisätään Muotka-

järvi seuraavasti: 

 
Keskiviikko 8.4.2015 

Äänestysauton pysäkki Aikataulu klo 

Muotkajärvi / Niementien risteys Nie-

mentie 1 

17.30 – 18.00 

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 19.1.2015 § 25 päättänyt ennakkoäänestyksen jär-

jestämisestä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Mm. äänestysauton py-

säkit ja aikataulut on päätetty tuolloin. Äänestysauton pysäkiksi 

olisi perusteltua ottaa myös Muotkajärvi. 

 

Tiedoksi 

Keskusvaalilautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 36 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 19.1.2015 – 28.1.2015 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

 

- 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 37 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Aluehallintovirasto 

Päätös perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden 

ennakon määrän vahvistamisesta vuodelle 2015 

 

Päätös 5.12.2014 velvoitteen ja uhkasakon asettamisesta  

 

Lupapäätös 30.12.2014 Kilpisjärven jätevedenpuhdistamon 

ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen ky 

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 

 

Lapin jätehuolto kuntayhtymä, yhtymähallitus 

 Pöytäkirja 16.12.2014 

 

Sodankylän kunta, Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto 

Pöytäkirja 18.12.2014 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 38 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Ilmoitusasiat: 

Kunnanjohtaja toi esille lentoliikenteen tämänhetkisen tilanteen 

ja Peltovuoman päivähoitotilanteen. 

 

Ulla Keinovaara poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jäl-

keen klo 19.20.     

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 28.1.2015 20 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 39 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedusta-

jien suulliset raportit kokouksista 

 

 

Päätös 

 

Ei ollut. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 40 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Ei ollut.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 28.1.2015  26-40  
  

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 26,28,31,34,36,37,38,39,40. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 27,29,30,32,33,35. 

 

 

 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: 27,29,30,32,33,35. 

 

 

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

