
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  6. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Tiistai 28.4.2015 klo 14.00-17.00 

 

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 

Juha-Pekka Mäntyvaara vj 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj 

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet   

Mikko Kärnä  esittelijä 

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

 

  

 

Asiat:   95 §  - 116  §  

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Jaakko Alamattila  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Juha-Pekka Mäntyvaara  Janne Näkkäläjärvi 

     (poissa 114 §) 

 

 

   

  

 

 

Pöytäkirja on 5.5.2015 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 28.4.2015 2 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

95 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
96 § Jäsenen nimeäminen kunnan vanhusneuvostoon edesmenneen Anna 

Kultiman tilalle 

97 § Edustajan nimeäminen työllistymistä edistävän yhteispalvelu-

verkoston johtoryhmään 

98 § Heimo Rantakokon jäsenyys Kilpisjärven vaalilautakunnassa 

99 § SPR:n anomus tilan saamiseksi käyttöön Hetan vanhalta koululta 

100 § Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin hyväksy-

minen 

101 § Kilpisjärven Ladut ry:n avustushakemus 

102 § Enontekiön yhteismetsän esitys Hommakankaan asemakaava-

alueen kiinteistöveron perimisestä vuonna 2015 

103 § Sosiaaliasiamiehen toimintakertomus vuodelta 2014  

104 § Kunnanjohtajan virkavapausanomus  

105 § Kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttäminen 

106 § Eero Ilmari Nenosen poikkeamislupahakemus eräkämpän rakenta-

mista varten Käkkälöjoen ranta-alueelle 

107 § Nils Samuli Näkkälän poikkeamislupahakemus vapaa-ajan asun-

non rakentamista varten Näkkäläjärven ranta-alueelle 

108 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

109 § Ilmoitusasiat  

110 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

111 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien-

suulliset raportit kokouksista  

112 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat  

113 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Vuontis-

järven Metsäveikot ry:n välillä  

114 § Kunnan edustajan nimeäminen saamelaismusiikin aikuiskoulu-

tushankkeen ohjausryhmään 

115 § Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen  

116 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 95 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä Ju-

ha-Pekka Mäntyvaara ja Janne Näkkäläjärvi.   

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

yksimielisesti lisättynä kolmella asialla.  

 

Merkitään, että kunnanhallitus joi kahvit kunnanjohtaja Mikko Kär-

nän eduskuntavaalituloksen johdosta.   

 

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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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 96 § Jäsenen nimeäminen kunnan vanhusneuvostoon edesmenneen 

Anna Kultiman tilalle  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä vanhusneuvostoon jäseneksi Annikki 

Paajasen edesmenneen Anna Kultiman tilalle. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä vanhusneuvostoon jäsenen edesmenneen 

Anna Kultiman tilalle. 

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on nimennyt vanhusneuvoston 12.12.2013. 

   

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on ase-

tettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-

suuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toi-

mintaedellytyksistä. 

 

Vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen 

”suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimin-

takyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden 

henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi 

ja kehittämiseksi ” laadintaan sekä ikääntyneiden henkilöiden pal-

velujen arviointiin. Lisäksi vanhusneuvostolle tulee muutoinkin 

antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 

suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa joilla on mer-

kitystä ikääntyneiden hyvinvointiin tai pärjäämiseen.  

 

Tiedoksi 

Valittu 

Luottamushenkilökortisto 

Perusturvalautakunta



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 28.4.2015 5 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 97 § Edustajan nimeäminen työllistymistä edistävän yhteis-

palveluverkoston johtoryhmään 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä työllistymistä edistävän yhteispal-

veluverkoston johtoryhmään Enontekiön kunnan edustajaksi sosiaa-

lisihteerin ja varajäseneksi saamenkielisen kehittäjä-

sosiaalityöntekijän.  

 

Selostus 

 

Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispal-

velusta tulivat voimaan 1.1.2015. Alueilla on sovittava kesäkuun 

2015 loppuun mennessä TYP-verkostojen johtoryhmistä, joihin kaikki 

Manner-Suomen kunnat liittyvät. Johtoryhmät valmistelevat yhteis-

palvelua koskevat sopimukset, joiden pohjalta toiminta organisoi-

daan ja toiminta käynnistyy viimeistään vuoden 2016 alussa. Uuden 

lain mukainen TYP-toiminta voi kuitenkin käynnistyä heti kun joh-

toryhmä on nimetty ja toimintaa koskeva sopimus on hyväksytty. 

 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimin-

tamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työt-

tömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kan-

nalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat 

työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta.  

  

Toiminnan tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoa-

malla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalve-

luja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja siten kuin em. 

palvelujen tarjoamisesta erikseen säädetään. 

 

Lapin kuntien edustajat ovat kokoontuneet 26.2.2015 keskustele-

maan, millainen työllistymistä edistävä yhteispalveluverkosto 

(TYP-verkosto) Lappiin rakennetaan. Lapin kuntien edustajien kes-

ken on päädytty ratkaisuun, jossa Lappiin perustetaan yksi TYP-

verkosto. Samalla on sovittu, että kunnat, Kela ja TE-toimisto ni-

meävät edustajansa TYP:n johtoryhmään. Asiasta on keskusteltu myös 

Lapin kunnanjohtajakokouksessa maaliskuussa.  

 

Te-toimisto esittää, että johtoryhmään nimettävät henkilöt ilmoi-

tetaan huhtikuun 2015 loppuun mennessä.  

 

Tiedoksi  

Valitut  

TE-toimisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 98 § Heimo Rantakokon jäsenyys Kilpisjärven vaalilautakun-

nassa  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että Kilpisjärven äänestysalueen 

vaalilautakunta on nimetty vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten ja 

vaalilautakunnan työ on päättänyt.  

 

Kunnanhallitus pahoittelee sitä, että Heimo Rantakokon ilmoitus on 

jäänyt huomioimatta Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakuntaa 

asetettaessa.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitukselle on saapunut 8.4.2015 Heimo Rantakokon oi-

kaisuvaatimus:  

 

”Kilpisjärven vaalilautakunnan jäsenyyteni 

 

Hain ja sain kunnallisvaalikauden alussa vapautusta kaikista kun-

nallisista luottamustoimista, kuitenkin minut on valittu Kilpis-

järven vaalilautakunnan jäseneksi. Tullista on ilman minuakin tur-

han vahva edustus. 

Pyydän, että tilalleni valitaan toinen henkilö.” 

 

Kunnanhallitus on 23.2.2015 60 § nimennyt Kilpisjärven äänestys-

alueen vaalilautakuntaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten jäse-

neksi ja varapuheenjohtajaksi Heimo Rantakokon.  

  

Tiedoksi  

Heimo Rantakokko 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 99 § SPR:n anomus tilan saamiseksi käyttöön Hetan vanhalta 

koululta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle, 

jolla on toimivalta päättää asiasta.  

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 57 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta vas-

taa kunnan omistamien kiinteistöjen vuokraamisen periaatteista ja 

vuokratasosta.  

 

Päätöshistoria 

Tekn.ltk 17.3.2015 27 § SPR:N ANOMUS TILAN SAAMISEKSI KÄYTTÖÖN HE-

TAN VANHALTA KOULULTA 

SPR:n paikallinen toiminnanjohtaja Olli Lehto on useaan otteeseen 

ilmoittanut varasto/toimitilan tilanpuutteestaan. Tällä hetkellä 

SPR:n tavarat on sijoitettu eri paikkoihin kylän alueella, mikä 

vaikeuttaa toiminnan järjestämistä. Heillä ei ole mahdollisuutta 

maksaa tilasta vuokraa. 

Hetan vanhalla koululla on tällä hetkellä tyhjänä liitteen 1 ti-

lat, jotka soveltuisivat heidän tarvikkeidensa varastoksi. Osa 

tarvikkeista pitää olla lämpimässä, joten kylmä varastotila ei so-

vellu tarkoitukseen. 

Hetan vanhan koulun tiloista peritty vuokra on tällä hetkellä 

5,00€/m
2 

Ehdotus:KK  

Tekninen lautakunta puoltaa ko. tilan luovuttamista SPR:n käyttöön 

ilman vuokraa ja esittää edelleen kunnanhallitukselle, että Hetan 

vanhalta koululta luovutetaan 32,5 m
2
 tila SPR:n käyttöön varasto-

tilaksi ilman vuokraa. Rakennuksessa on purku-uhka, joten vuokra-

sopimukseen tulee sopimuksen purkuehto. 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

Tiedoksi  

Tekninen lautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 100 § Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin hy-

väksyminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lohijokitiimi ry:n esittämän Ke-

minmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin ja Enontekiön 

kunnan osuuden käyttökustannuksista.  

 

Selostus 

 

Lohijokitiimi ry on toimittanut Kemi/Ounasjokivarren kunnille alla 

olevan kirjeen Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin 

hyväksymisestä. 

  

Kemi/Ounasjokivarren kunnat sopivat vuonna 2013 Keminmaan kalatei-

den käyttökustannusten yhteisvastuusta. Lohijokitiimi ry on laati-

nut raportin kalateiden hoidon käytännön toteutuksesta sekä synty-

neistä käyttökustannuksista. Kuntien välisen yhteistyösopimuksen 

mukaisesti Keminmaan kunnan Tekninen lautakunta ja Lohijokitiiimi 

ryn hallitus ovat raportin hyväksyneet. Lohijokitiimin hallitus 

esittääkin  Kemi / Ounasjokivaren kunnille ( kalateiden yhteisvas-

tuusopimuksen jäsenkunnille) raportin hyväksymistä.  

 

Kirjeen liitteenä on  

- Raportti kalateiden hoidon toteutuksesta vuonna 2014 

- Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittämisen väli-

raportti 

- Lohijokitiimi ry:n hallituksen esitys voimayhtiöille 

- Kalojen ylisiirtohankkeen PALUU väliraportti sekä vuoden 2015 

toimintasuunnitelma. 

 

Kalateiden käyttökustannukset vuonna 2014 olivat yht. 34 662,72€ 

ja laskutettava osuus 23 754,55 €. Enontekiön kunnan osuus (5%)   

1 187,73 €.  

 

Em. liitteet ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Liite  

1 Raportti kalateiden hoidon toteutuksesta vuonna 2014 

 

Tiedoksi 

Lohijokitiimi ry 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 101 § Kilpisjärven Ladut ry:n avustushakemus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Kilpisjärven Ladut ry:lle avustusta 

Kilpisjärven latuhuoltoon 2.000 euroa. Perusteluna päätökselle 

kunnanhallitus toteaa, että Kilpisjärvi on merkittävä hiihtomat-

kailukeskus, jonka latuverkoston ylläpitoa on järkevää tukea elin-

keinopoliittisista lähtökohdista. 

 

Selostus 

 

Kilpisjärven Ladut ry on toimittanut kuntaan 25.3.2015 seuraavan 

avustusanomuksen: 

 

”KILPISJÄRVEN LATUHUOLTO 

Anomme Enontekiön kunnalta avustusta Kilpisjärven latuhuoltoon 

2000 euroa vuodelle 2015. 

 

Kunnioittavasti  

KILPISJÄRVEN LADUT RY 

 

Esa Aidantausta 

puheenjohtaja” 

 

 

Tiedoksi 

Kilpisjärven Ladut ry   

Kirjanpito  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 28.4.2015 10 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 102 § Enontekiön yhteismetsän esitys Hommakankaan asemakaa-

va-alueen kiinteistöveron perimisestä vuonna 2015 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön yhteismetsä vapautetaan 

kiinteistöverosta Hommakankaan asemakaava-alueen muiden osien kuin 

toteutuksessa olevan osa-alueen A korttelien 1-8 alueen tonttien 

osalta.  

 

Kunnanvaltuusto on 4.12.2014 § 43 asettanut rakentamattomien kiin-

teistöjen veroasteeksi 3,00 % ja em. kiinteistövero peritään to-

teutettavalta osa-alueelta A.  

 

Selostus 

 

Enontekiön yhteismetsä on toimittanut kunnanhallitukselle seuraa-

van kirjeen: 

 

”Hommakankaan asemakaava-alueen kiinteistövero vuodelta 2015 

Enontekiön yhteismetsä toteuttaa Hommakankaan asemakaava-alueen 

osa-aluetta A korttelien 1-8 alueen tontit 28 kpl. 

 

Koska kaava-alue on laaja ja kunnallistekniikka on vain osassa 

aluetta, yhteismetsä esittää kunnanhallitukselle, että kiinteistö-

vero perittäisiin ainoastaan toteutettavalta kaavan osalta. 

 

Kunnanhallitus on tehnyt ennakkopäätöksen kiinteistöveron perimi-

sestä 12.7.2007. Verohallinto vaatii kiinteistöveron vapauttami-

sesta tehtävän päätöksen kunnalta vuosittain. 

 

Toteutettavalta alueelta on myyty 6 tonttia ja vuokrattu 2 tont-

tia. Liitteenä on kartta toteutettavasta kaava-alueesta. 

 

Manu Mäkinen 

toiminnanjohtaja” 

 

Enontekiön kunnanhallitus on 12.7.2007 § 178 tehnyt seuraavan en-

nakkopäätöksen: 

 

Kunnanhallitus päättää tehdä ennakkopäätöksen Enontekiön yhteis-

metsän omistaman Hommakankaan rakennuskaava-alueen kiinteistöve-

roon liittyen: 

 

Enontekiön kunta poistaa kaava-alueelle määrätyn kiinteistöveron 

siltä osin kuin se koskee Hommakankaan rakennuskaava-alueen niitä 

osia, jotka eivät sisälly yhteismetsän Enontekiön kunnalle etukä-

teen ilmoittamaan toteutettavaksi otettuun kaavan osaan. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Kulloinkin toteutettavaksi otettavan kaavan osan tulee käsittää 

useita korttelialueita ja sen tulee olla merkittävä osa kaavakoko-

naisuudesta sisältäen kaavantoteuttamisen kannalta tarkoituksenmu-

kaisen kokonaisuuden ja vähintään n 20 rakennuspaikkaa. 

 

Kulloinkin toteutettavaksi otettavan alueen rajaamisesta on hyvis-

sä ajoin ennen tonttimyynnin aloittamista neuvoteltava Enontekiön 

kunnan kanssa. 

 

Enontekiön yhteismetsän kirjeen liitteenä oleva kartta on nähtä-

villä kokouksessa. 

 

Kunnanvaltuusto on 4.12.2014 § 43 hyväksynyt rakentamattomien 

kiinteistöjen veroasteeksi 3,00 %. 

 

Hallintosäännön 42 § kunnanhallitus kohta 17 sääntelee, että kun-

nanhallitus päättää vapautuksen myöntämisestä kunnan yksityis- tai 

julkisoikeudellisesta saatavasta, verosta tai kansaneläke- ja sai-

rausvakuutusmaksusta sekä niistä johtuvista viivästysseuraamuksis-

ta.   

 

Tiedoksi 

Enontekiön yhteismetsä 

Lapin verotoimisto
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 103 § Sosiaaliasiamiehen toimintakertomus vuodelta 2014 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi toimintakertomuksen vuo-

delta 2014.   

 

Selostus 

 

Sanja Uusikartano on toimittanut kunnanhallitukselle tiedoksi so-

siaaliasiamiehen toimintakertomuksen vuodelta 2014. Toimintakerto-

mus on nähtävillä kokouksessa.   
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 104 § Kunnanjohtajan virkavapausanomus   

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Käsittely: 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 14.55-15.05, minkä jälkeen 

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Mikko Kärnälle vuosi-

lomaa ajalle 29.4.-4.6.2015. 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Mikko Kärnälle palka-

tonta virkavapaata ajalle 5.6.2015-30.4.2019 esittämällään perus-

teella.  

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

Selostus 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä on toimittanut kunnanhallitukselle seu-

raavan kirjeen: 

”Anon lomaa 29.4.-4.6.2015 väliseksi ajaksi. Pitämättömiä vuosilo-

mia jää tämän jälkeen 0 päivää.  

Edelleen anon virkavapaata kunnanjohtajan tehtävästäni 5.6.2015-

30.4.2019. Perusteena virkavapaalle on varautuminen kansanedusta-

jana toimimiseen.  

Hetassa 23.4.2015 

Mikko Kärnä 

Kunnanjohtaja, Suomen keskustan varakansanedustaja” 

 

Kunnan henkilöstöohjeen (kohta 11.2) mukaan työnantaja voi KVTES:n 

V luvun mukaisesti myöntää palkatonta virkavapautta harkintansa 

mukaan. 

Harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia vir-

ka-/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen 

perusteella velvollinen myöntämään. 

Harkinnanvaraisia virka-/työvapaita myönnettäessä huomioidaan   

tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat mm. ammatillinen kehittyminen, 

työssä jaksaminen, tehtävien hoitamisen järjestäminen vapaan aika-

na. 

 

Tiedoksi 

Mikko Kärnä  

Palkkatoimisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 105 § Kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti julistaa kunnanjohtajan viransijaisuuden 

haettavaksi 18.5.2015 klo 15.45 mennessä liitteenä olevan ilmoi-

tuksen mukaisesti siten, että ilmoituksen kolmas kappale on seu-

raava:  

Viransijaisuusaika on 5.6.2015-30.4.2019. Viran täytössä noudate-

taan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vas-

taanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-

tilastaan. 

Viranhakuilmoituksen saamennos liitettiin pöytäkirjaan.  

Käsittely: 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viransijaisuuden 

haettavaksi 18.5.2015 klo 15.45 mennessä liitteenä olevan ilmoi-

tuksen mukaisesti siten, että ilmoituksen kolmas kappale on seu-

raava:  

Viransijaisuusaika on 5.6.2015-30.4.2019. Viran täytössä noudate-

taan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vas-

taanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-

tilastaan. 

Viranhakuilmoituksen saamennos liitettiin pöytäkirjaan.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viransijaisuuden 

haettavaksi 18.5.2015 klo 15.45 mennessä liitteenä olevan ilmoi-

tuksen mukaisesti.  

Kunnanhallitus päättää, että edellytyksenä viransijaisuuden täyt-

tämiselle on, että kunnanjohtaja Mikko Kärnä (Suomen keskustan 

varakansanedustaja) aloittaa työn kansanedustajana. 

Selostus 

Kunnanjohtajan viransijaisuus 5.6.2015-30.4.2019 tulee julistaa 

haettavaksi. Edellytyksenä viransijaisuuden täyttämiselle on, et-

tä kunnanjohtaja Mikko Kärnä (Suomen keskustan varakansanedusta-

ja) aloittaa työn kansanedustajana. 

 

Hallintosääntö 33 §: Mikäli valtuuston täytettäväksi kuuluva virka 

on avoinna tai mikäli sitä hoitava viranhaltija on estynyt hoitamas-

ta virkaansa voi kunnanhallitus valita tilalle viransijaisen tai 

avoimen viran hoitajan. Avoimen viran hoitajan voi kunnanhallitus 

kuitenkin palkata enintään kuuden kuukauden ajaksi. 

Liite 

2 Viranhakuilmoitus 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 106 § Eero Ilmari Nenosen poikkeamislupahakemus eräkämpän 

rakentamista varten Käkkälöjoen ranta-alueelle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poik-

keamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk. 17.3.2015 23 § EERO ILMARI NENOSEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS 

ERÄKÄMPÄN RAKENTAMISTA VARTEN KÄKKÄLÖJOEN RANTA-ALUEELLE. 

 

Eero Nenonen on hakenut poikkeamislupaa eräkämpän rakentamista 

varten Käkkälöjoen ranta-alueelle Aiteenjoen suun alapuolelle. 

 

Kylä    Peltovuoma 

Tila    Huhtaselkä 

Kiinteistötunnus  047 405 0026 0018  

Kaavoitustilanne  ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 1 mom. 

Rakennuspaikan pinta-ala 169 000 m
2  

 

Haettava kerrosala  12 + 9 + 7 = 28 m
2   

 

Kerrosluku  1  

Hallintaperuste   Esikauppasopimus  

Tulvavaara  Ei ole 

 

 

Ehdotus:EM 

Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, 

että poikkeamislupa myönnetään. 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen mää-

räykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen, eikä rakentaminen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 

saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

 

Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus 

Tekninen lautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 107 § Nils Samuli Näkkälän poikkeamislupahakemus vapaa-ajan 

asunnon rakentamista varten Näkkäläjärven ranta-alueelle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poik-

keamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk.  24 § NILS SAMULI NÄKKÄLÄN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS VAPAA-

AJAN ASUNNON RAKENTAMISTA VARTEN NÄKKÄLÄJÄRVEN RANTA-ALUEELLE. 

 

Samuli Näkkälä on hakenut poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon ra-

kentamista varten Näkkäläjärven ranta-alueelle Näkkälän kylään.  

 

Kylä    Hetta  

Tila    Valtionmaa  

Kiinteistötunnus  047 893 0011 0001  

Kaavoitustilanne  ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 1 mom. 

Rakennuspaikan pinta-ala 20 000 m
2   

 

Haettava kerrosala  38,5 m
2   

 

Kerrosluku  1  

Hallintaperuste   Vuokrasopimus  

Tulvavaara  Ei ole 

 

 

Ehdotus:EM 

Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, 

että poikkeamislupa myönnetään. 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen mää-

räykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen, eikä rakentaminen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 

saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus 

Tekninen lautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 108 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat 

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Kunnanhallitus päätti edellyttää, että tekninen lautakunta toteut-

taa hankintamenettelyt asianmukaisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus päättää edellyttää, että tekninen lautakunta to-

teuttaa hankintamenettelyt asianmukaisesti.    

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.25-15.35, minkä jälkeen 

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)   

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 22.3.2015 – 27.4.2015 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Tekninen lautakunta  

-Pöytäkirja 17.3.2015 

 

Sivistyslautakunta  

-Pöytäkirja 18.3.2015 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 109 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Aluehallintovirasto  

- Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan 

 vuodelle 2015   

 

Aluehallintovirasto 

- Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä  

 päivähoidon turvaamiseksi osoitettujen valtionavustusten  

 käyttö vuonna 2015 

 

Aluehallintovirasto 

- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

 turvaamiseksi osoitetun määrärahan käytöstä vuonna 2015 

 

Aluehallintovirasto 

- Päätös saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun

 määrärahan käytöstä vuonna 2015 

 

Aluehallintovirasto 

- Saamenkielisen ja saamen kielen opetukseen myönnettävä 

 valtionavustuksen ennakko vuodelle 2015 

 

Aluehallintovirasto 

- Osaava-ohjelman mukaisen valtionavustuksen käytön 

 vahvistaminen  

 

FCG koulutus 

- Kunnanhallitusten koulutuspäivät 7.-8.5.2015, Helsinki 

 

KEHA-keskus 

- ELY-keskusten maksatusten siirtyminen ELY-keskusten sekä

 TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle, 

 muutoksia yhteystietoihin 1.1.2015 alkaen 

 

Kuntaliitto 

- Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Vantaa, Heureka 

 

Kuntarahoitus Oyj 

- Ilmoitus luoton ehtojen muutoksesta 

- Ilmoitus takaajalle luoton ehtojen muutoksesta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Lapin ELY-keskus 

 

- Raskaan liikenteen lepopaikkojen jätehuolto Enontekiöllä 

- Päätös hanketuen maksamisesta elinkeinojen kehittämis

 hankkeeseen/ Enontekiön maastopyöräreittien esiselvitys 

 

Lapin liitto 

- Päätös kustannusarvion muuttamisesta Enontekiön tuuli-

 pumppuvoimalaitoksen liiketoimintamallin suunnittelu 

 

Lapin liitto 

- Maksatuspäätös / Maakunnan kehittämisraha  

 Enontekiön tuuli-pumppuvoimalaitoksen liiketoimintamallin 

 suunnittelu 

 

Maaseutuvirasto 

- Ilmoitus vuonna 2014 maksetuista ja takaisinperityistä 

 tuista 

 

Oikeusministeriö 

- Saamen kielilain 31 §:n mukainen avustushakemus 

 

Saamelaiskäräjät 

- Valtionavustuksen maksaminen saamelaisten kotiseutualueen 

 kunnille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

 turvaamiseksi vuonna 2015 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: 

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

-   Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 25.3.2015 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 110 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 47-402-42-16, Seppola 

Pinta-ala: 1961 m2 

Luovuttaja: Rousu Seppo Kullervo kuolinpesä 

Luovutuksen saaja: Rousu Maritta Irmeli Kilpisjärveltä 

 

Kohteet: 498-405-45-24, Matalaniemi  

Pinta-ala:5000 m2  

Luovuttaja: Vuontisjärvi Elsa ja Vuontisjärvi Kalle kuolinpesä 

Luovutuksen saaja: Vuontisjärvi Harri Vuontisjärveltä  

 

Kohteet: 47-403-4-82, Annela 

Pinta-ala:100000 m2  

Luovuttaja: Martin Anne Kaarina Torniosta 

Luovutuksen saaja: Kelottijärvi Antti Juhani Raattamasta 

 

Kohteet: 47-402-40-89, Kortteli 64/4  

Pinta-ala: 1243 m2 

Luovuttaja: Albrigtsen Robert Norjan Tromsöstä 

Luovutuksen saaja: Richardsen Svein Hugo Norjan Tromsöstä 

 

 

Kohteet: 47-406-27-7, Höpölampi  

Pinta-ala: 1520 m2 

Luovuttaja: Oy Lomara Ab Rovaniemeltä 

Luovutuksen saaja: Seitap Oy Rovaniemeltä 

 

 

Kohteet: 47-404-17-29, Haukioja 

Pinta-ala: 17550 m2   

Luovuttaja: Baas Juhani Ruotsin Svappavaarasta 

Luovutuksen saaja: Olssen Eva Birgitta Ruotsin Svappavaarasta 

 

Kohteet: 47-405-56-35, Risuniemi 

Pinta-ala: 2000 m2  

Luovuttaja: Vieltojärvi Tuomo, Vieltojärvi Taisto Muoniosta, Viel-

tojärvi Seija Turusta ja Vieltojärvi Ilkka  

Luovutuksen saaja: Wegelius Jorma Tuuloksesta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Kohteet: 47-405-58-8, Tievantupa 

Pinta-ala:4150 m2   

Luovuttaja: Veikkola Keijo Aatos Kalervo Kontiosta 

Luovutuksen saaja: Tikkanen Jouni Simonniemestä 

 

Kohteet: 47-404-8-27, Sorsannokka 

Pinta-ala: 29440 m2  

Luovuttaja: Malmberg Tina-Maria Elisabet Ruotsin Vällingbystä 

Luovutuksen saaja: Mattila Jukka Antero Kätkäsuvannosta 

 

Kohteet: 47-403-1-67, Kotimaa 

Pinta-ala: 9700 m2  

Luovuttaja: Ketolainen Lenna Olavi ja Ketolainen Salli Kyllikki 

Ruotsin Svappavaarasta 

Luovutuksen saaja: Ketolainen Valerie Raattamasta ja Ketolainen 

Mika Raattamasta 

 

Kohteet: 47-402-13-3, Kolmen männyn tieva 

Pinta-ala: 11980 m2  

Luovuttaja: Kykkänen Kuolinpesä Paavo Sakari Helsingistä 

Luovutuksen saaja: Virta Pekka Olavi Tampereelta 

 

Kohteet: 47-402-40-44, Alli 

Pinta-ala: 1105 m2  

Luovuttaja: Albrigtsen Ragnar, Albrigtsen Inger Lise ja Albrigtsen 

Klaus Norjan Tromsöstä 

Luovutuksen saaja: Magnussen Sten Werner Norjan Tomasjordista ja 

Samuelsen Evy Norjan Tomasjordista  

 

Tiedoksi 

Lapin Maanmittaustoimisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 111 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedus-

tajien suulliset raportit kokouksista 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Elli-Maria Kultima oli ollut käsivarren hoito- ja käyttösuunnitel-

maa koskevassa kokouksessa Kilpisjärvellä. 

 

Birgitta Eira oli osallistunut Tunturi-Lapin Kehitys ry:n seminaa-

riin Oloksella. 

 

Seppo Alatörmänen oli ollut Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän johtajahaastattelussa.   

 

Jaakko Alamattila oli osallistunut Tunturi-Lapin Kehitys ry:n seu-

tukuntastrategiaseminaariin Levillä. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 112 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

Elli-Maria Kultima otti esille Kilpisjärven torialueella olevan 

jätepisteen roskaamisen, mistä oli ollut yhteydessä myös Lapecoon. 

 

Jaakko Alamattila esitti, että kunta myöntäisi vapauden Lianki 

ry:n maapohjan osalta verosta. Todettiin, että kunnan viranhalti-

jat antavat selvityksen asiasta.  

 

Birgitta Eira otti esille kunnan luottamushenkilöiden osalta merk-

kipäiväohjeen, jossa tulisi ottaa huomioon myös nuoremmat ikäluo-

kat.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 113 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja 

Vuontisjärven Metsäveikot ry:n välillä  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksesta.   

 

Käsittely 

Seppo Alatörmänen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouk-

sesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen 

Enontekiön kunnan ja Vuontisjärven Metsäveikot ry:n välillä. 

Edelleen kunnanhallitus päättää antaa teknisen toimiston tehtäväk-

si laatia samansisältöisen vuokrasopimuksen Hetan erä-kala ry:n 

kanssa niistä Välitalo nimisen tilan palstoista, jotka soveltuvat 

ja joita Hetan erä-kala ry käyttää hirvenmetsästykseen lukuun ot-

tamatta Vuontisjärven Metsäveikot ry:lle vuokrattavaa palstaa.  

Vuokrasopimus tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.  

Selostus  

Vuontisjärven Metsäveikot ry on toimittanut kunnanhallitukselle 

seuraavan kirjeen: 

”Hyvä kunnanhallitus 

Anomme vuokralle maa-aluetta, joka sijaitsee Vuontisjärven Metsä-

veikot ry:n metsästysalueella.  

 

Toivomme nopeaa käsittelyä, sillä vuokrasopimukset on toimitettava 

Enontekiön RHY:lle 20.4.2015 mennessä.  

Vuontisjärvellä 20.4.2015 

Sari Keskitalo 

Vuontisjärven Metsäveikot ry 

Sihteeri” 

Vuokrasopimus koskee Hetan kylässä sijaitsevasta Välitalo nimises-

tä tilasta (RN:o 47-401-11-8) noin 5,3 hehtaarin suuruista pals-

taa.  
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Enontekiön kunta on aikoinaan tehnyt suullisen sopimuksen Hetan 

erä-kala ry:n kanssa Välitalo nimisen tilan käyttämisestä hirven-

metsästykseen. Suullinen sopimus olisi syytä tehdä kirjallisena 

niistä Välitalo nimisen tilan palstoista, jotka soveltuvat ja joi-

ta Hetan erä-kala ry käyttää hirvenmetsästykseen lukuun ottamatta 

Vuontisjärven Metsäveikot ry:lle vuokrattavaa palstaa. Sopimukses-

ta tulee rajata pois Vuontisjärven Metsäveikot ry:n esittämä pals-

ta 5,3 hehtaaria.   

Liite 

3  Vuokrasopimus (kartta) Enontekiön kunnan ja Vuontisjärven Met-

säveikot ry:n välillä  

Tiedoksi 

Tekninen osasto 

Vuontisjärven Metsäveikot ry  
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Khall 114 § Kunnan edustajan nimeäminen saamelaismusiikin aikuis-

koulutushankkeen ohjausryhmään 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä saamelaismusiikin aikuiskoulutushank-

keen ohjausryhmään jäseneksi Birgitta Eiran ja varajäseneksi Satu-

Marja Eira-Keskitalo. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui koko-

uksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  

 

Jaakko Alamattila esitti valittavaksi jäseneksi Birgitta Eiran ja 

varajäseneksi Satu-Marja Eira-Keskitalon. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä saamelaismusiikin aikuiskoulutus-

hankkeen ohjausryhmään jäsenen ja varajäsenen. 

 

Selostus 

 

Saamelaisalueen koulutuskeskus on saanut rahoitusta ELY-

keskukselta saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeeseen. Hankkeen 

tarkoituksena on järjestää kaksi vuoden kestävää saamelaismusiikin 

koulutusta Utsjoella. Projektin omarahoitusosuudesta vastaavat 

Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnat. Hankkeen ohjausryhmään pyy-

detään nimeämään jäsen ja varajäsen 30.4.2015 mennessä. 

 

Tiedoksi 

Saamelaisalueen koulutuskeskus 

Sivistyslautakunta 
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Khall 115 § Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksy-

minen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Päätös  

Kunnanhallitus päätti jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä tiistaina 

12.5.2015 klo 14.00. 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä kävi läpi kunnan talouden ja toiminnan 

toteutumista v. 2014. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seu-

raavat investointiosan määrärahojen ylitykset ja tuloarvion ali-

tuksen, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa inves-

tointien toteutuminen: 

- Kiinteistö Oy Ounasmajat, määrärahan ylitys 364.000 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 

36.435,01 € 

- Hetta Hiihtomaa/Rakennelmat, määrärahan ylitys 635.599,52 € 

- Hetta Hiihtomaa/Kalusto, määrärahan ylitys 36.241,24 €  

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tilikau-

den 2014 tulos 326.948,25 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille. 

 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen 

ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tar-

vittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia. 

 

Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Päätöshistoria 

Khall 23.3.2015 75 § Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen 

hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely: 

Leni Karisaari kävi läpi tilinpäätöksen tuloslaskelman keskeiset 

kohdat.  
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Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun-

nanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti-

lintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen 

saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 

niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertai-

lu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riit-

tävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-

masta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liite-

tiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäse-

net sekä kunnanjohtaja.  

 

Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 

kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon-

sernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päiväl-

tä kuin kunnan tilinpäätös. 

 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tu-

loslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konserniti-

linpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, 

jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja nii-

den käytöstä tilikauden aikana. 

 

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta-

voitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toiminta-

kertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kun-

takonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei 

ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslas-

kelmassa tai rahoituslaskelmassa.  

Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke-

hityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-

jestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.  

 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuk-

sessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta 

tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpi-

deohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.  

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau-

den tuloksen käsittelystä.  

 

Tilintarkastajien on kuntalain 73 §:n mukaisesti viimeistään tou-

kokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilitarkastustavan mu-

kaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 
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Kuntalain 65.4 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa 

on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät-

tää valtuusto. 

 

Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilin-

päätös 2014 esitellään kokouksessa.  

Liite 

4 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014  
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Khall 116 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat  

 

Novum vakuutusmeklaripalveluiden kanssa solmittu sopimus on irti-

sanottu. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.   

 

Kaatuneiden muistopäivän Jumalanpalveluksen 17.5.2015 edustajan 

nimeäminen. Kunnanhallitus nimesi edustajaksi Antti Tonterin.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 28.4.2015  95-116 
  

    

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: 95,98,99,103,106,107,108,109,110,111,112,115. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 96,97,100,101,102,104,105,113,114,116. 

 

 

 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: 96,97,100,101,102,104,105,113,114,116.  

 

 

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

