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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

164 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

165 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

166 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista  

167 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 

168 § Valtuustoaloite Peltovuoman koulun yläluokkien siirron lopettami-

sesta / Tuomas Keskitalo   

169 § Valtuustoaloite Peltovuoman päivähoidon siirtämisen lopettaminen 

koulun tiloihin/ Tuomas Keskitalo   

170 § Koha Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen  

171 § Kilpisjärven kylätaajaman tuntumassa olevien tilojen 6 kpl oston 

esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

172 § Tsahkaljoen tulvasuojeluvallin rakennustyön käynnistäminen 

173 § Jäsenen ehdottaminen suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon 

toimikaudeksi 1.10.2016 – 30.9.2019 

174 § Edustajan nimeäminen Lapin vesien- ja merenhoidon suunnittelun 

yhteistyöryhmään vuosiksi 2016-2018 

175 § Kunnan edustajan nimeäminen Tosilapin maastopyöräilyn kehittämis-

hankkeen ohjausryhmään 

176 § Sopimus elinkeinopalvelujen ostamisesta Enontekiön kunnan ja Enon-

tekiön kehitys Oy:n välillä 

177 § Kuntalaisaloite, Erkki Heikurainen/ Uusi kirjasto  

178 § Enontekiön yhteismetsän esitys Hommakankaan asemakaava-alueen kiin-

teistöveron perimisestä vuonna 2016 

179 § Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin ja käyttökustan-

nusten hyväksyminen 

180 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

181 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

182 § Ilmoitusasiat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 164 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Elli-Maria Kultima ja Tuomas Keskitalo. 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjes-

tykseksi siten, että poistetaan esityslistalta esityksen mukaisesti pykä-

lät 179-182.  

  

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Elli-Maria Kultimaa ja 

Tuomas Keskitaloa.  

Hallintojohtaja totesi, että pykälät 179-182 poistetaan listalta, koska 

kaikkia tietoja takausten vanhentumisen katkaisemisesta ei ole saatu ko-

koukseen mennessä.   

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enem-

män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei 

ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraa-

vana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 165 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös  

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-Finnair-neuvottelujen tilanne: Kunnanjohtaja selvitti tilanteen 

-Kylärahan myöntämiskriteerit: Keskusteltiin asiasta lyhyesti.  

-Web-tallennus/henkilöstöhallinto: Käytiin läpi Web-tallennuksen sisältö 

ja keskusteltiin lyhyesti. Merkittiin hyväksyen tiedoksi Web-tallennuksen 

käyttöönotto. 

-Hallintosääntö/kunnanhallituksen toimivallan siirtäminen: Virtaviivais-

tetaan hallintoa ja keskitytään oleelliseen hallituksessa ja delegoidaan 

rutiineita virkamiehille: Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Todettiin, 

että valmistellaan esitys kunnanhallitukselle syksyllä.  

-Lapin sähkövoima Oy/ Maksullinen osakeanti ja suostumus yhtiöjärjestyk-

sen muuttamiseen: Kunnanhallitus merkitsi hyväksyen tiedoksi osakkeiden 

merkinnän 0,17€/osake ja kunnan kokonaismerkintähinnan 1176,23€. 

-Lapin kuntien sitoutuminen liikenneturvallisuustyöhön 2017 (optiovuodet 

2018-2019).  

-Muistio tilikauden 1.1.2015-31.12.2015 tilintarkastuksesta: Merkittiin 

tiedoksi ja valmistellaan seuraavaan kokoukseen. 

-Arktinen geoinnovaatiokeskus – innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen ja 

käyttöönotto –hanke/Tähtikunta Oy: Merkittiin tiedoksi, että kunta on 

sitoutunut tähän.  

-Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän työryhmätyön saattami-

nen päätökseen 23.6.: Työryhmätyö on tehty ja esitetty kuntayhtymälle. 

-Kunnan vaakunan graafinen ohje: Toteutettu ja otetaan käyttöön. 

-Uudesta kalastuslaista on toimitettu maa- ja metsätalousministeriölle 

kirje: Kirje on toimitettu sähköpostilla hallituksen jäsenille.  

-Tiedonhankinta kunnan talouden ja toiminnan tehostamiseksi: Kunnanjohta-

ja selvitti työn tarkoituksen ja tavoitteen sekä kustannusarvion.   

Kunnanhallitus merkitsi tehtävän analyysin hyväksyen tiedoksi. 

-Posti/Postimerkki Enontekiön kunnanvaakunalla. Merkittiin  tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym.  ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

-Erämessut Riihimäellä 10.-11.6 

-Kylätapaamiset Leppäjärvellä 20.6 ja Yli-Kyrö/Kyrö/Ketomellassa 22.6 

-71. Juhannushiihdot Kilpisjärvellä 24.6 

-ELY:n liikenne- ja infrastruktuurijohtaja 26.6 

-Lapin Yliopiston rehtori  ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori 

27.-28.6 

-Alkon avajaiset Kilpisjärvellä 29.6 

-Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  

 

-Finnair-neuvottelujen tilanne 

-Kylärahan myöntämiskriteerit 

-Web-tallennus/henkilöstöhallinto 

-Hallintosääntö/kunnanhallituksen toimivallan siirtäminen 

-Lapin sähkövoima Oy/Maksullinen osakeanti ja suostumus yhtiöjärjestyksen 

muuttamiseen 

-Lapin kuntien sitoutuminen liikenneturvallisuustyöhön 2017 (optiovuodet 

2018-2019) 

-Muistio tilikauden 1.1.2015-31.12.2015 tilintarkastuksesta  

-Arktinen geoinnovaatiokeskus – innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen ja 

käyttöönotto –hanke/Tähtikunta Oy 

-Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän työryhmätyön saattami-

nen päätökseen 23.6. 

-Kunnan vaakunan graafinen ohje 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 166 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

 

 

Jaakko Alamattila: Kiinteistö Oy Ounasmajat/ Yhtiökokous 

 

Elli-Maria Kultima: Kilpisrivit/ Yhtiökokous ja Enontekiön kunnan Saanan-

säde 3/ Yhtiökokous 

 

Seppo Alatörmänen: Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n valtuusto  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 167 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

 

Seppo Alatörmänen: Enontekiön Kehitys Oy:n/tuleva yhtiökokous  

 

 

Elli-Maria Kultima: Kilpisjärvellä tilanteita, joissa ambulanssi ei ole 

ottanut kyytiin vaan potilas on mennyt taksilla.  Todettiin, että Elli-

Marja Kultima lähettää asiasta viestiä kuntayhtymälle. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 168 § Valtuustoaloite Peltovuoman yläluokkien siirron lopettamises-

ta/Tuomas Keskitalo 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuusto on 14.12.2015 talousarvion 

2016 käsittelyn yhteydessä hyväksynyt Peltovuoman 3.- 6.-luokkalaisten 

opetuksen keskittämisen Hetan koulukeskukseen 1.8.2016 alkaen toistaisek-

si. Kunnanhallitus on 18.1.2016 todennut päätöksen laillisiksi ja pannut 

sen täytäntöön. 

Kunnanhallitus toimii kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti eikä muuta 

kunnanvaltuuston päätöstä. 

 

Edelleen kunnanhallitus toteaa, että Peltovuoman 3.- 6.-luokkalaisten 

siirto Hetan koulukeskukseen on valmisteltu ja kaikki käytännön järjeste-

lyt on tehty.  

 

Päätöshistoria 

Sivistyltk 14.6.2016 62 

Päätös: 

Kokouksen alussa sivistyslautakunta päätti ottaa aloitteen käsittelyyn 

kiireellisenä. 

 

Pykälän aluksi rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo kävi kokouksessa ker-

tomassa koulurakennuksen kuntokartoituksesta. 

 

Keskustelun jälkeen rehtori-sivistystoimenjohtaja teki ehdotuksen, että 

sivistyslautakunta ei muuta kunnanvaltuuston 14.12.2015 (§ 38) tekemää 

päätöstä ja 3.- 6.-luokkalaiset siirtyvät Hetan koulukeskukseen aikaisem-

man päätöksen mukaisesti. Nyt on jo kesäkuu ja kuluneen kevätlukukauden 

aikana oppilaat, huoltajat ja koulun henkilöstö valmisteltiin tulevaan 

muutokseen ja kaikki käytännön järjestelyt uutta lukuvuotta varten asian 

johdosta on jo tehty. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo teki ehdotuksen, että valtuustoaloite hyväksy-

tään ja Peltovuoman koulu jatkaa entisellään (luokat 0. -6.), koska asi-

asta ei ole hänen mielestään tehty tarkkoja laskelmia eikä taloudelliset 

säästöt ole merkittäviä. Saila Kuukasjärvi kannatti Satu-Marja Eira-

Keskitalon ehdotusta. 

 

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 

päätettiin järjestää äänestys. Esittelijän ehdotus on JAA ja Satu-Marja 

Eira-Keskitalon ehdotus EI. 

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Sirpa-Liisa Korva, Unto 

Kultima, Taru Mäkitalo) ja 3 EI-ääntä ( Satu-Marja Eira-Keskitalo, Saila 

Kuukasjärvi, Hannu Kultima). 

 

Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi asian, joten si-

vistyslautakunnan päätökseksi tuli, että se esittää kunnanhallitukselle 

ja edelleen –valtuustolle valtuustoaloitteen hyväksymistä. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Unto Kultima jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää otetaanko valtuustoaloite kiireellisenä käsit-

telyyn, otettiin järjestäytymispykälässä. 

 

Selostus: 

Koulutoimistoon tuli 13.6.2016 Enontekiön kunnanhallituksen § 152 

(8.6.2016), jossa kunnanhallitus päätti toimittaa Tuomas Keskitalon 

aloitteen ”Valtuustoaloite Peltovuoman yläluokkien siirron lopettamises-

ta” sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 

 

Tuomas Keskitalo on tehnyt valtuustossa 18.5.2016 seuraavan valtuusto-

aloitteen: ”Peltovuoman koulun yläluokkien siirto lopetetaan ja palkataan 

opettaja Irene Salosen tilalle.” 

 

Koulut alkavat ti 9.8.2016 ja tällä hetkellä koulutoimen järjestäminen on 

suunniteltu valtuuston päätöksen mukaisesti: 3. -6.-luokat käyvät koulua 

Hetan yhtenäisessä peruskoulussa ja luokat 0. – 2. Peltovuoman koululla. 

Eläkkeelle jääneen opettajan virkaa ei ole täytetty. 

 

Tiedoksi  

Tuomas Keskitalo 

Sivistyslautakunta 

Tekninen Lautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 169 § Valtuustoaloite Peltovuoman päivähoidon siirtäminen koulun 

tilohin on lopetettava/Tuomas Keskitalo 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuusto on 14.12.2015 talousarvion 

2016 käsittelyn yhteydessä hyväksynyt Peltovuoman suomenkielisen päivä-

hoidon siirtämisen koulun tiloihin 1.8.2016. Kunnanhallitus on 18.1.2016 

todennut päätöksen laillisiksi ja pannut sen täytäntöön. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että koulukiinteistöön tehdään kesän aikana vesi-

katteen pikapaikkaus ja vuotopaikkaukset käyttötalouden määrärahan puit-

teissa.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että päivähoitoa ei voida toistaiseksi siirtää 

koulun tiloihin, koska koulurakennuksessa ei ole vielä tehty päivähoidon 

siirron edellyttämiä korjaustöitä. 

 

Selostus 

Sivistystoimen/koulu ja päivähoito käyttötalouden talousarvio 2016 sisäl-

tää varauksen 18.000 euroa tilojen järjestelystä varhaiskasvatuksen ja 

alkuopetuksen tarpeisiin sopivaksi. 

 

Koulukiinteistössä toteutetaan kesän aikana vesikatteen pikapaikkaus ja 

vuotopaikkaukset käyttötalouden määrärahan puitteissa.  

 

Päätöshistoria 

Sivistysltk 14.6.2016 § 63  

Päätös: 

Kokouksen alussa sivistyslautakunta päätti ottaa aloitteen käsittelyyn 

kiireellisenä. 

 

Keskustelun jälkeen vs. varhaiskasvatusohjaaja teki ehdotuksen, että val-

tuustoaloitetta ei hyväksytä, vaan toiminnan järjestämistä jatketaan val-

tuuston päätöksen 14.12.2015(§ 38)mukaisesti. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti, että päivähoito säilyy entisessä pai-

kassaan aloitteen mukaisesti. Saila Kuukasjärvi kannatti ehdotusta. 

 

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 

päätettiin järjestää äänestys. Esittelijän ehdotus on JAA ja Satu-Marja 

Eira-Keskitalon ehdotus EI. 

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Sirpa-Liisa Korva, Unto 

Kultima, Taru Mäkitalo) ja 3 EI-ääntä ( Satu-Marja Eira-Keskitalo, Saila 

Kuukasjärvi, Hannu Kultima). 

 

Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi asian, joten si-

vistyslautakunnan päätökseksi tuli, että se esittää kunnanhallitukselle 

ja edelleen –valtuustolle valtuustoaloitteen hyväksymistä. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Unto Kultima jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. 

 

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta päättää otetaanko valtuustoaloite kiireellisenä käsit-

telyyn. 

 

Selostus: 

Koulutoimistoon tuli 13.6.2016 Enontekiön kunnanhallituksen § 154 

(8.6.2016), jossa kunnanhallitus päätti toimittaa Tuomas Keskitalon 

aloitteen ”Valtuustoaloite Peltovuoman päivähoidon siirtäminen koulun 

tiloihin on lopetettava”. 

 

Tuomas Keskitalo on tehnyt valtuustossa 18.5.2016 seuraavan valtuusto-

aloitteen: ”Valtuustoaloite Peltovuoman päivähoidon siirtäminen koulun 

tiloihin on lopetettava”. 

 

Tiedoksi  

Tuomas Keskitalo 

Sivistyslautakunta 

Tekninen Lautakunta
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 170 § Koha Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä perustettavan Koha-Suomi Oy osakkeita 

merkintähinnaltaan 0,11 euroa/osake kunnan asukasluvun mukaisesti.  

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 42 §:n kohdan 5. mukaan kunnanhallitus päättää osakepää-

oman merkitsemisestä, osakkeiden ostamisesta ja myymisestä sekä asunto- 

ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden sekä osuuksien ostamisesta ja myy-

misestä. 

 

 

Päätöshistoria 

Sivistysltk 14.6.2016 81 § 

KOHA-KIRJASTOJÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMINEN JA KOHA OY:N LIITTYMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (kirjastovirkailija): 

Enontekiön kirjasto siirtyy Koha-kirjastojärjestelmään osana Lapin 

kirjasto -ryhmää ja esittää kunnanhallitukselle liittymistä Koha Suomi 

Oy:n osakkaaksi lunastamalla tarvittavan määrän osakkeita. 

 

Selostus: 

 

Lapin kirjastot ovat suunnittelemassa vuoden 2016 aikana toteutettavaa 

kirjastojärjestelmän vaihtoa avoimen lähdekoodin KOHA-järjestelmään. 

Sillä voidaan tuottaa kaikki tavanomaiset kirjastopalvelut: 

kokoelmanhallinta ja asiakaspalvelu (lainaus, palautus, luettelointi, 

hankinta, kausijulkaisuhallinta, varausten teko, asiakashallinta). 

Nykyinen kirjastojärjestelmä PallasPro on Axiell Oy:n tuottama ja sitä ei 

enää päivitetä. 

 

Koha on käytössä maailmanlaajuisesti useissa yleisissä ja tieteellisissä 

kirjastoissa. Ensimmäisenä Suomessa sen otti käyttöön Joensuun 

seutukirjasto kesäkuussa 2014. Ohjelmaa levitetään 

GeneralPublicLicencella, joka tarkoittaa, että kaikki tehdyt järjestelmän 

uudet osat on jaettava yhteisön kanssa. Kehitystyössä on mahdollista 

hyödyntää kansainvälisen yhteisön tekemään työtä, teettää työ omilla 

järjestelmäkehittäjillä tai kilpailuttaa ulkopuolinen taho ohjelmoimaan. 

 

Suomessa Kohan käyttöönottoa on selvitetty OKM:n hankkeissa. Ministeriö 

rahoittaa Kohti Kohaa –hanketta, jota hallinnoi Mikkelin 

kaupunginkirjasto. Muut mukanaolijat ovat Kouvolan kaupunginkirjasto / 

KYYTI-kirjastot, Oulun kaupunginkirjasto / OUTI-kirjastot, Rovaniemen 

kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto / Lapin kirjastot, Turun 

kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto. 

 

Kohti Kohaa -hankkeessa vertailtiin erilaisia hallintomalleja, minkä 
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tuloksena on päädytty esittämään Koha-Suomi Oy:n perustamista. Erillisen 

osakeyhtiön perustamiseen päädyttiin siitä syystä, että mukanaoleville 

kunnille ei löytynyt yhteistä toimijaa alueellisten ietohallintoyhtiöiden 

tai Tieran kautta. Kuntien omistaman osakeyhtiön toimiessa järjestelmän 

ylläpitäjänä jokainen osakkaana oleva kunta voi hankkia 

kirjastojärjestelmän ylläpidon Koha-Suomi Oy:ltä ilman kilpailutusta in-

house -säädösten perusteella. Tämä mahdollistaa sen, että käytössä on 

vain yksi Koha-versio ja työpanos voidaan keskittää yhteen 

ohjelmaversioon eikä resursseja tarvitse hajauttaa, mikä tuo toimintaan 

kustannustehokkuutta. 

 

Yhtiöön palkataan järjestelmänkehittäjiä. Toimitusjohtajan tehtäviä 

hoidetaan ainakin alkuvaiheessa hallituksen puheenjohtajan toimesta. 

Hallinnollisista tehtävistä vastaa tuotepäällikkö osana virkatyötään. 

Yrityksellä ei ole varsinaisia toimitiloja, vaan omistajakunnat tarjoavat 

kirjastoistaan työtilat järjestelmänkehittäjille. Yhtiön kotipaikka on 

Mikkelin kaupunki. Koha-Suomi Oy ei jaa voittoa omistajilleen, vaan sen 

tehtävä on tukea kirjastopalvelujen tuottamista toimivan 

kirjastojärjestelmän avulla. Liittymisen ja järjestelmän käyttöönoton 

kustannuksista jokainen kunta vastaa itse. 

 

Vuonna 2016 lunastetusta osakkeesta maksetaan 0,11 €/asukas kunnan 

asukasluvun mukaisesti. Tästä osakepääomaan osoitetaan 0.01 € ja loput 

svop-rahastoon, jota käytetään tuleviin investointeihin. 

Vuosittainen palvelumaksuarvio on 0,26 €/asukas, mikä laskutetaan 

puolivuosittain etukäteen. Axiellille maksettu vuosimaksu vuonna 2015 oli 

1429,62 € (alv 0 %), joka on asukasluvun (31.12.2015, 1862 as.) mukaan 

jaettuna 0, 77 €/asukas. 

 

Tiedoksi  

Sivistyslautakunta  

Koha-Suomi Oy
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Khall 171  § Kilpisjärven kylätaajaman tuntumassa olevien tilojen 6 kpl 

oston esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

Tekn.ltk. 31.5.2016 74 §  

 

Lapin ELY-keskukselta on tullut tiedustelu Enontekiön kunnanhallitukselle 

27.5.2016, maatilatalouden kehittämisrahaston omistamien tilojen ostami-

sesta Enontekiön kunnalle, liite 1/§74. 

 

Myyntitarjous koskee seuraavia tiloja: 

Haltinrinne    RN:o 42:49 (47-402-42-49), pinta-ala 0,4544 ha. 

Haltinrinne I  RN:o 42:50 (47-402-42-50), pinta-ala 0,4545 ha. 

Haltinrinne II RN:o 42:51 (47-402-42-51), pinta-ala 0,4563 ha. 

Kilpisrinne    RN:o 42:52 (47-402-42-52), pinta-ala 0,3956 ha. 

Kilpisrinne I  RN:o 42:53 (47-402-42-53), pinta-ala 0,3899 ha. 

Kilpisrinne II RN:o 42:53 (47-402-42-53), pinta-ala 0,3912 ha. 

 

Tilat sijaitsevat vuodelta 2012 olemassa olevalla yleiskaavaluonnoksessa 

kaavamerkinnällä AM (luontaiselinkeino- ja porotila-alue, jolle tulee 

laatia asemakaava), sijaintikarttaotteet ovat liitteinä 2/§74 ja 3/§74. 

Tilojen yhteispinta-ala on n.2,5ha ja tilat ovat valmiiksi lohkottu, La-

pin Ely-keskus on esittänyt kauppasummaksi 32 000€. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja):  

  

Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle Kil-

pisjärven kylätaajaman tuntumassa, liitteen 1/§74 mukaisten 6 tilan: 

Haltinrinne    RN:o 42:49 (47-402-42-49), pinta-ala 0,4544 ha. 

Haltinrinne I  RN:o 42:50 (47-402-42-50), pinta-ala 0,4545 ha. 

Haltinrinne II RN:o 42:51 (47-402-42-51), pinta-ala 0,4563 ha. 

Kilpisrinne    RN:o 42:52 (47-402-42-52), pinta-ala 0,3956 ha. 

Kilpisrinne I  RN:o 42:53 (47-402-42-53), pinta-ala 0,3899 ha. 

Kilpisrinne II RN:o 42:53 (47-402-42-53), pinta-ala 0,3912 ha. 

 

ostamista Enontekiön kunnalle 32 000€ kauppahintaan. 

Kauppahinta katetaan investointikohdasta: 099031 Kiinteistöjen osto, 

investointimenoksi varataan kauppasumman 32 000€ lisäksi 1000€ kaupanvah-

vistajan ja lainhuutokulujen kattamiseksi, investoinnin ollessa 33 000€. 

Vastuuviranhaltijana investoinnissa toimii tekninen johtaja. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Liite  

1 Lapin ELY-keskuksen kirje liitteineen 
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Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus 

tekninen lautakunta  
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Khall 172 § Tsahkaljoen tulvasuojeluvallin rakennustyön käynnistäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Selostus  

Vuoden 2016 talousarvion investointiosaan on varattu 45000 euron määrära-

ha kohtaan Tulvasuojaus Tsahkaljoki/Kilpisjärvi. 

 

Päätöshistoria 

tekn.ltk. 31.5.2016 69 § 

Kilpisjärven Tsahkaljoen tulvasuojeluvallin rakennustyön käynnistäminen 

on tullut välttämättömäksi vuoden 2010 ns. houlevesitulvan aiheuttaman 

vaaratilanteen vuoksi. 

 

Tsahkaljoen eteläpuolisilla alueilla on jo rakennettuja rakennuspaikkoja, 

vesi- ja viemärijohtoa sekä tiestöä. 

 

Lisäksi alueelta on myyty RM- rakennuspaikkoja ja ostajalla on tarkoitus 

rakentaa lähiaikana alueelle 6 kpl vuokrattavia loma-asuntoja sekä niiden 

talousrakennuksia. 

 

Enontekiön kunnan talousarvioon on varattu kyseisen tulvasuojeluvallin 

rakennustyölle vuoden 2016 talousarvioon  

45 000,- euron määräraha ja lisäksi on haettu Lapin ELY- keskukselta 

avustusta 45 000,- euroa, josta kuitenkaan päätöstä ei ole vielä saatu. 

 

Ehdotus(rakennustarkastaja):  

  

Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle inves-

tointikohteen 099120 Tulvasuojaus Tsahkaljoki/Kilpisjärvi aloituslupaa 

seuraavasti: 

 

Tulvasuojeluvallin rakennustyö voidaan aloittaa, mikäli ELY- keskukselta 

haettu avustus saadaan ja kyseisestä työstä saadut urakkatarjoukset kye-

tään kattamaan kunnan talousarvioon varaaman investointimäärärahan puit-

teissa.  

Investoinnin vastuuviranhaltijana toimii Eino Mäkelä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta  
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Khall 173 § Jäsenen ehdottaminen suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissi-

oon toimikaudeksi 1.10.2016 – 30.9.2019 

 

Päätös  

Kunnanhallitus päätti nimetä Enontekiön kunnan ehdokkaaksi Sari Keskita-

lon ja varajäseneksi Elli-Maria Kultiman suomalais-ruotsalaiseen rajajo-

kikomissioon. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että nimetään Enontekiön kunnan ehdokkaaksi 

Sari Keskitalo ja varajäseneksi Elli-Maria Kultima.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan ehdokkaan ja varajäsenet 

suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon. 

 

Selostus 

Rajajokikomissio on toimittanut Torniolaakson kuntiin seuraavan kirjeen, 

jossa se pyytää jäsenen ehdottamista suomalais-ruotsalaiseen rajajokiko-

missioon.  

 

”Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin valtioiden välinen yhteistyöelin, 

joka hoitaa rajajokisopimuksessa (valtiosopimus 91/2010 rajajokisopimus 

Suomen ja Ruotsin välillä; HE 264/2009) määrättyjä tehtäviä. Rajajokiso-

pimuksen mukaan sekä Suomi että Ruotsi nimittävät kumpikin komissioon 

määräajaksi kolme jäsentä. 

 

Yhden jäsenen tulee olla vesiasioista vastaavasta valtion viranomaisesta 

ja yhden sopimuksen soveltamisalueen kunnasta. Kolmannen jäsenen edusta-

maa yhteisöä ei ole sopimuksessa määritelty, mutta yhteistyön edistämi-

seksi tämän tulisi edustaa jotakin tärkeistä sidosryhmistä, kuten Tor-

nionjoen vesistöalueen elinkeinoelämää tai alueella toimivia järjestöjä. 

Kullekin jäsenelle tulee nimittää yksi tai useampia varajäseniä. (Rajajo-

kisopimus, artikla 9). 

 

Rajajokikomission suomalaisjäsenet ovat tällä hetkellä: 

Timo Jokelainen, Suomen puheenjohtaja 1.2.2013-31.12.2017 (varajäsen Pek-

ka Räinä), Lapin ELY-keskus 

Sari Keskitalo, Enontekiö (varajäsenet Eugen Parviainen, Ylitornio ja 

Pekka Pelttari, Tornio) 

Paula Aikio-Tallgren, Tornio (varajäsenet Kalervo Aska, Pello ja Eija 

Pasula, Ylitornio). 

 

Jäsenistä Keskitalon ja Aikio-Tallgrenin sekä heidän varajäsentensä kausi 

päättyy 30. syyskuuta 2016. 

 

Suomessa valtioneuvosto nimittää rajajokikomission varsinaiset ja varajä-

senet. Komission suomalaisena puheenjohtajana toimiva viranomaisjäsen ja 

hänen varajäsenensä nimitetään Lapin ELY-keskuksesta (alueellinen vesivi-

ranomainen). Komission muiden jäsenten nimittämiseksi pyydetään rajajoki-

sopimuksen soveltamisalueen kunnilta (Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, 

Ylitornio ja Tornio) ehdotuksia jäseniksi. 

 

Allekirjoittanut pyytää täten Tornionlaakson kuntia yhdessä esittämään 

seuraavaksi toimikaudeksi 1.10.2016 – 30.9.2019 kaksi ehdokasta rajajoki-
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sopimuksen soveltamisalueen kuntia edustaviksi komission jäseniksi, sekä 

esittämään kaksi ehdokasta tornionlaaksolaisia sidosryhmiä edustavasta 

järjestöstä tai muusta yhteisöstä. Kutakin ehdokasta kohden tulee lisäksi 

esittää kaksi varajäsentä. 

 

Komission työkielet ovat suomi ja ruotsi. 

 

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään eh-

dokkaita laissa tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mu-

kaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. (Laki 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 8.8.1986/609, 4 a §). 

 

Ehdotusten tulee olla rajajokikomission kansliassa viimeistään 17.8.2016. 

 

Kysymyksiin vastaa allekirjoittanut 

Timo Jokelainen 

puheenjohtaja” 

 

Tiedoksi 

Rajajokikomissio 

Nimetyt 
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Khall 174 § Edustajan nimeäminen Lapin vesien- ja merenhoidon suunnitte-

lun yhteistyöryhmään vuosiksi 2016-2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan edustajaksi Lapin vesien- 

ja merenhoidon suunnittelun yhteistyöryhmään vuosiksi 2016-2018 teknisen 

johtajan.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan edustajaksi Lapin vesien- 

ja merenhoidon suunnittelun yhteistyöryhmään vuosiksi 2016-2018 teknisen 

johtajan.  

 

Selostus  

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää nimeämään edustajan 

ja varahenkilön Lapin vesien- ja merenhoidon suunnittelun yhteistyöryh-

mään. 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa vesienhoidon jär-

jestämisestä Kemijoen, Torniojoen sekä Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesien 

hoitoalueella. 

Lapin eteläosien Ii- ja Kitkajoen vesistöt kuuluvat Oulujoen-Iijoen 

vesienhoitoalueeseen, missä yhteen sovittavana viranomaisena on 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Yhteistyöryhmän tehtävänä on osallistua vesienhoitosuunnitelman ja toi-

menpideohjelmien valmisteluun sekä niiden toimeenpanoon. Työllä tulee 

myös luoda edellytykset vesienhoitosuunnitelmien ja tulvadirektiivin se 

kä meristrategiadirektiivin mukaisen suunnittelun yhteensovittamiselle. 

 

Varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimittämisessä pyydetään huomioimaan 

laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.  

 

Kukin yhteistyöryhmän toimintaan osallistuva taho vastaa itse osallistu-

miseen liittyvistä kustannuksistaan.  

 

Lapin ELY-keskuksen kirje asiasta on nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus/kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 
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Khall 175 § Kunnan edustajan nimeäminen Tosilapin maastopyöräilyn kehit-

tämishankkeen ohjausryhmään 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä Tosilapin maastopyöräilyn kehittämishankkeen 

ohjausryhmään Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtajan ja varalle kunnan-

johtajan.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Tosilapin maastopyöräilyn kehittämishank-

keen ohjausryhmään Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtajan.  

 

Selostus 

 

Enontekiön Kehitys Oy/toimitusjohtaja Jukka Feodoroff on toimittanut kun-

nanhallitukselle kirjeen, jossa se esittää, että kunnanhallitus valitsee 

kunnan edustajan Tosilapin maastopyöräilyn kehittämishankkeen ohjausryh-

mään.  

 

Enontekiön Kehitys Oy on hakenut Leader-tukea Kyläkulttuuria tuntureitten 

maassa ry:ltä (Leader Tunturi-Lappi 9.6.2016 alkaen) Tosilapin MTB maas-

topyöräilyn kehittämis-hankkeen toteuttamista varten.  

Hankkeeseen on tähän mennessä sitoutunut kirjallisesti 15 matkailu- ja 

palvelualan yritystä. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.6.2016–

30.11.2017. 

 

Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen ohjataan kunnan elinkeinotoimen hanke-

budjetista, johon on varattu määräraha Tosilapin MTB maastopyöräilyhan-

ketta varten. 

 

Tiivistelmä Tosilapin MTB maastopyöräilyn hankesuunnitelmasta ja luettelo 

hankkeeseen sitoutuneista yrityksistä on nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi  

Enontekiön Kehitys Oy 
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Khall 176 § Sopimus elinkeinopalvelujen ostamisesta Enontekiön kunnan ja 

Enontekiön kehitys Oy:n välillä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen.   

 

Selostus 

 

Enontekiön kunta ja Enontekiön kunnan omistama Enontekiön Kehitys Oy ovat 

laatineet sopimusluonnoksen, jolla määritellään osapuolten välinen työn-

jako ja maksuliikenne Enontekiön kunnan elinkeinotoimeen ja Enontekiön 

alueen yleiseen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Ostopalvelusopimuksen 

hinta on vuodelle 2016 280.000 €.  

 

Liite  

2 Sopimus 

 

Tiedoksi 

Enontekiön Kehitys Oy/sopimus 
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Khall 177 § Kuntalaisaloite, Erkki Heikurainen/ Uusi kirjasto  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa aloitteen sivistyslautakunnan käsiteltä-

väksi. 

 

Selostus  

 

Erkki Heikurainen on toimittanut 18.4.2016 seuraavan kuntalaisaloitteen: 

”Enontekiön kunta voisi selvittää löytyisikö jostakin rahoitusta uuden 

kirjaston rakentamiseksi Hettaan. Rakennukseen voisi luonnollisestikin 

sisällyttää muitakin tiloja / palveluita (monitoimitalo). Kirjaston pai-

kaksi sopisi hyvin esim. vanhan ala-asteen tontti. Siinä se olisi varsin 

keskeisellä paikalla. Nykyinen kirjasto vaikuttaa olevan melkoinen ongel-

marakennus jatkuvine remontteineen, eikä kirjaston sisäilmakaan vaikuta 

kovin hyvältä. Kunnan pääkirjaston paikka koulun yhteydessä ei myöskään 

ole optimaalinen eikä ongelmaton asiakkaiden kannalta.” 

 

Tiedoksi 

Erkki Heikurainen 

Sivistyslautakunta 
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Khall 178 § Enontekiön yhteismetsän esitys Hommakankaan asemakaava-alueen 

kiinteistöveron perimisestä vuonna 2016 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön yhteismetsä vapautetaan kiinteis-

töverosta Hommakankaan asemakaava-alueen muiden osien kuin toteutuksessa 

olevan osa-alueen A korttelien 1-8 alueen tonttien osalta.  

 

Kunnanvaltuusto on 11.11.2015 asettanut rakentamattomien kiinteistöjen 

veroasteeksi 3,00 % ja em. kiinteistövero peritään toteutettavalta osa-

alueelta A.  

 

Selostus 

 

Enontekiön yhteismetsä on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan kir-

jeen: 

 

”Hommakankaan asemakaava-alueen kiinteistövero vuodelta 2016 

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 kiinteistövero perittäisiin 

ainoastaan toteutettavalta kaavan osalta. 

 

Kunnanhallitus on tehnyt ennakkopäätöksen kiinteistöveron perimisestä 

12.7.2007. Verohallinto vaatii kiinteistöveron vapauttamisesta tehtävän 

päätöksen kunnalta vuosittain. 

 

Toteutettavalta alueelta on myyty 6 tonttia ja vuokrattu 2 tonttia. 

Liitteenä on kartta toteutettavasta kaava-alueesta. 

 

Manu Mäkinen 

toiminnanjohtaja” 

 

Enontekiön kunnanhallitus on 12.7.2007 § 178 tehnyt seuraavan ennakkopää-

töksen: 

 

Kunnanhallitus päättää tehdä ennakkopäätöksen Enontekiön yhteismetsän 

omistaman Hommakankaan rakennuskaava-alueen kiinteistöveroon liittyen: 

 

Enontekiön kunta poistaa kaava-alueelle määrätyn kiinteistöveron siltä 

osin kuin se koskee Hommakankaan rakennuskaava-alueen niitä osia, jotka 

eivät sisälly yhteismetsän Enontekiön kunnalle etukäteen ilmoittamaan 

toteutettavaksi otettuun kaavan osaan. 

Kulloinkin toteutettavaksi otettavan kaavan osan tulee käsittää useita 

korttelialueita ja sen tulee olla merkittävä osa kaavakokonaisuudesta 

sisältäen kaavantoteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden 

ja vähintään n 20 rakennuspaikkaa. 
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Kulloinkin toteutettavaksi otettavan alueen rajaamisesta on hyvissä ajoin 

ennen tonttimyynnin aloittamista neuvoteltava Enontekiön kunnan kanssa. 

 

Enontekiön yhteismetsän kirjeen liitteenä oleva kartta on nähtävillä ko-

kouksessa. 

 

Kunnanvaltuusto on 11.11.2015 hyväksynyt rakentamattomien kiinteistöjen 

veroasteeksi 3,00 %. 

 

Hallintosäännön 42 §:n kohdan 17 mukaan kunnanhallitus päättää vapautuk-

sen myöntämisestä kunnan yksityis- tai julkisoikeudellisesta saatavasta, 

verosta tai kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta sekä niistä johtuvis-

ta viivästysseuraamuksista.  

 

Tiedoksi 

Enontekiön yhteismetsä 

Lapin verotoimisto 
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Khall 179 § Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin ja käyttö-

kustannusten hyväksyminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä raportin kalateiden hoidon toteutuksesta 

ja Enontekiön kunnan osuuden käyttökustannuksista.  

 

Selostus 

 

Lohijokitiimi ry on toimittanut Kemi/Ounasjokivarren kunnille alla olevan 

kirjeen Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin hyväksymises-

tä. 

  

Kemi/Ounasjokivarren kunnat sopivat vuonna 2013 Keminmaan kalateiden 

käyttökustannusten yhteisvastuusta. Lohijokitiimi ry on laatinut raportin 

kalateiden hoidon käytännön toteutuksesta sekä syntyneistä käyttökustan-

nuksista. Kuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Keminmaan kunnan 

Tekninen lautakunta ja Lohijokitiimi ry:n hallitus esittävätkin Ke-

mi/Ounasjokivarren kunnille (kalateiden yhteisvastuusopimuksen jäsenkun-

nille) raportin ja käyttökustannuksen hyväksymistä.  

 

Kirjeen liitteenä on  

- Raportti kalateiden hoidon toteutuksesta vuonna 2015 

- Tiedoksi raportti vaelluskalojen ylisiirrosta 2015 

 

Kalateiden käyttökustannukset vuonna 2015 olivat yht. 22237,332 €. Enon-

tekiön kunnan osuus (5%) 1111,87 €.  

 

Em. liitteet esitellään kokouksessa ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

 

Tiedoksi 

Lohijokitiimi ry 
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Khall 180 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytän-

töön. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston pää-

tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

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

tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on 

ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnan-

hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätet-

tävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 30.3.2016, 18.5.2016 ja 

15.6.2016 ja käsitellyt seuraavat asiat: 

 

Kunnanvaltuusto 30.3.2016 

 

14 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

15 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

16 §  Äänestysaluejaon muuttaminen 

 

17 §  Vuonna 2015 tehdyt valtuustoaloitteet 

 

18 §  Johtajasopimuksen hyväksyminen 

 

19 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanvaltuusto 18.5.2016 

 

20 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

21 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

22 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanvaltuusto 15.6.2016 

23 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

24 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 
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25 §  Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 

 

26 § Arviointikertomus 2015 

27 §  Enontekiön kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja

 vastuuvapauden myöntäminen 

28 §  Vuoden 2016 talousarvioraami 

29 §  Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Ounasmajojen  

lainalle 

 

30 §   Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Khall 181 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden pii-

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 9.5.-

3.7.2016 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Perusturvalautakunta 

- Pöytäkirja 8.6.2016. 

 

Sivistyslautakunta 

- Pöytäkirja 11.5.2016. 

 

Tekninen lautakunta 

- Pöytäkirja 3.5.2016. 

- Pöytäkirja 31.5.2016. 

- Pöytäkirjanote 31.5.2016 § 56; Kilpisjärven tullin jätevesien kä-

sittelyn poikkeuslupahakemuksen käsittely. 
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Khall 182 § ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Aluehallintovirasto 

- Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden vahvistaminen 

vuodelle 2015. 

- Valtionavustuksen myöntäminen liikkuva koulu –ohjelman mukaisen 

kehittämishankkeen toteuttamiseen lukuvuodelle 2016-2017. 

ELY-keskus 

- Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallinta-

suunnitelma. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- Erityisavustuksen myöntäminen; KalottiKulttuuria tunturilapsil-

le. 

 

Saamelaiskäräjät 

- Valtionavustuksen maksaminen saamelaisten kotiseutualueen kun-

nille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiskesi 

vuonna 2016. 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut: 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

- Yhtymävaltuuston esityslista 17.6.2016. 

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 

- Yhtymähallituksen pöytäkirja 3.-8.6.2016. 

 

Lapin Sähkövoima Oy 

- Yhtiökokouspöytäkirja 11.5.2016. 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky. 

- Yhtymävaltuuston esityslista 21.6.2016. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 4.7.2016  164-182 

    

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: 164,166,167,168,169,177,180,181,182. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 165,170,171,172,173,174,175,176,178,179.   

 

 

 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:  165,170,171,172,173,174,175,176,178,179.   

 

 

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. 
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