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Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   
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Elli-Maria Kultima  j 
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Antti Tonteri  j 
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  Seppo Alatörmänen  kvalt pj 
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Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  
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olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

Kimmo Lämsä  tekninen johtaja § 143 

  

 

Asiat:  139 §  - 159  § 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Janne Näkkäläjärvi  Birgitta Eira 
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nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

139 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

140 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

141 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista  

142 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 

143 § Kilpisjärven monitoimitalon (investointikohde 099051) 

päivitettyjen rakennuslupakuvien hyväksyminen 

144 § Talousarvion toteutuminen 1-4/2016 

145 § Vuoden 2017 talousarvioraami 

146 § Talousarvion ja – suunnitelman laadintaohjeen antaminen suunnitel-

makaudelle 2017–2019 

147 § Kilpisjärven Tunturiladut ry:n anomus lainan takauksesta 

148 § Ennakkokäsityksen pyytäminen Rivitalo II:n peruskorjauksesta ja 

rahoituksesta sekä yläasteen rivitalojen realisoinnista 

149 § Ennakkokäsityksen pyytäminen Sakkaravaaran B-talon purkamisesta 

sekä Peltoenon asuntojen realisoinnista  

150 § Kunnan verkkosivujen uudistaminen 

151 § Lapin ELY-keskuksen esitys erämaalentoliikenteen kustannustenjaosta 

152 § Valtuustoaloite Peltovuoman koulun yläluokkien siirron lopettami-

sesta / Tuomas Keskitalo   

153 § Valtuustoaloite Kilpisjärven torialueen kunnostamisesta ym. / Elli-

Maria Kultima  

154 § Valtuustoaloite Peltovuoman päivähoidon siirtämisen lopettaminen 

koulun tiloihin/ Tuomas Keskitalo   

155 § Valtuustoaloite tilinpäätös- ja talousarviokokouksista/ Birgitta 

Eira 

156 § Valtuustoaloite Yty-töiden saamiseksi kuntaan/ Ulla Keinovaara 

157 § Valtuustoaloite yhteispohjoismaisen kirjastoauton ”kotipaikan” 

muuttamisesta Enontekiölle/ Ulla-Maija Syväjärvi  

158 § Esitykset saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiseen neuvottelu-

kuntaan valittaviksi henkilöiksi 

159 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
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Khall 139 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Janne Näkkä-

läjärvi ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen 

työjärjestykseksi.  

 

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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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 140 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkitään tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-Lapin sote-savotta Sodankylässä 24.5.2016 

-Poroparlamentti Rovaniemellä 6.6.2016 

-Finnairin kanssa neuvottelu lentoliikenteestä Rovaniemellä 7.6.16 

-Puolustusministerin vastaus 23.5. kunnanjohtajan kirjeeseen lentokentän 

käytöstä 

-Karesuvannon Eiscat-palaveri Sodankylä 9.6.2016 

-Erämessut Riihimäki 10.6./11.6. 

-Tornionlaakson neuvoston kokous Kiiruna 14.6. 

-Saamelaiskäräjien toimikauden avaus Inari 15.6. 

-Saamelaisten oikeuksien toteutuminen hankkeen kuulemistilaisuus 15.6. 

-Kylätapaamiset 

-Peltovuoma 18.5. 

-Leppäjärvi, Palojärvi, Näkkälä, Nartteli 20.6. 

-Ketomella, Kyrö, Ylikyrö 22.6. 

-Kalastuslaki, esitys: Kunta antaa lausunnon, kunnanhallitus kävi eväs-

tyskeskustelun asiasta. Todettiin, että viranhaltijat toimittavat kunnan 

lausunnon asiasta. 

-Kiinteistö Oy Ounasmajojen takausasia on tulossa kunnanhallitukseen ja –

valtuustoon.    

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmistelussa 

olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvitta-

essa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

 

Kylätilaisuudet:  

-Leppäjärvi ym. 20.6.2016  

-Ylikyrö ym. 22.6.2016  

 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Khall 141 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

 

 

Pentti Mäkitalo: Lapin pelastuslautakunta 

 

Birgitta: Lapecon yhtymäkokous, Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon 

jaosto  

 

Sari Keskitalo: Poliisiasian neuvottelukunta  

 

Janne Näkkäläjärvi: Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot 
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Khall 142 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

 

 

Ei ollut. 
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Khall 143 § Kilpisjärven monitoimitalon (investointikohde 099051) päivi-

tettyjen rakennuslupakuvien hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä teknisen lautakunnan 

esityksen mukaisesti Kilpisjärven monitoimitalon 25.5.2016 päivitetyt 

rakennuslupakuvat.  

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli rakennuslupakuvat ja oli paikalla 

asiantuntijana kuultavana. 

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että liikuntahallin koko pysy-

tettäisiin alkuperäisen suunnitelman mukaisena ja mikäli tämän vuoksi 

monitoimitalo ei pysy budjetissa niin tehdään esitys valtuustolle inves-

tointiosan muutoksesta. Antti Tonteri kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan 

ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitys-

tä, jota Antti Tonteri on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys 

hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” 

ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Näkkäläjärvi Janne) ja 2 ”ei” 

ääntä (Eira Birgitta, Tonteri Antti). Puheenjohtaja totesi, että kunnan-

hallituksen päätökseksi on tullut kunnanjohtajan esitys.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 

Kilpisjärven monitoimitalon 25.5.2016 päivitetyt rakennuslupakuvat.  

 

Selostus  

Kunnanhallitus päätti 11.4.2016 hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen, 

joka tarkoitti 4.4.2016 päivättyjen pääpiirustusten hyväksymistä Kilpis-

järven uudeksi monitoimitaloksi sekä valtuutti investoinnin vastuuviran-

haltijan päättämään mahdollisista tarvittavista pääpiirustusten teknisis-

tä/pienistä muutoksista. 

Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti hyväksyä vakuutusyhtiön hyväksy-

män tavoitehinnan 3.383.000 euroa ja että talousarvion investointiosan 

muuttaminen valmistellaan valtuustolle. 

 

Päivitetyt (25.5.2016) rakennuslupakuvat esitellään kokouksessa ja ne 

ovat liitteenä.  

 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk. 31.5.2016 66 § 

KILPISJÄRVEN MONITOIMITALON (INVESTOINTIKOHDE 099051) PÄIVITETTYJEN RA-

KENNUSLUPAKUVIEN HYVÄKSYMINEN JA ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUK-

SELLE 

 

Selostus: 

Kilpisjärven monitoimitalon aikaisemmin hyväksyttyjen rakennuslupakuvien 

mukaisen kiinteistön tavoitehinta nousi liian suureksi, kaikkien suunni-

telmien tarkentuessa. Tästä johtuen 23.5.2016 pidetyssä kokouksessa 
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(suunnittelijat, konsultti ja tekn.johtaja), mm. rakennuksen laajuutta, 

ulkokatoksia, rakenteita, sisäpintoja sekä LVI- ja sähkösuunnitelmien 

sisältöä päädyttiin muuttamaan, kustannusten leikkaamiseksi alkuperäisen 

tavoitehinnan tasolle (3 383 000€). 

 

Päivitetyt rakennuslupakuvat esitetään kokouksessa. 

 

Ehdotus: KL 

Kilpisjärven monitoimitalon 25.5.2016 päivitetyt rakennuslupakuvat hyväk-

sytään ja esitetään hyväksyttäväksi Enontekiön kunnanhallitukselle. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

-------- 

 

Liitteet 

 

1 Rakennuslupakuvat 25.5.2016 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta
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Khall 144 § Talousarvion toteutuminen 1-4/2016 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumisen 1-4 tiedoksi ja edel-

lyttää, että hallintokunnat kiinnittävät erityistä huomiota tiukkaan ku-

lukuriin ja talouden seurantaan niin, että toimintakatteet pysyvät enin-

tään talousarvion 2016 mukaisina.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-4 tiedoksi ja edel-

lyttää, että hallintokunnat kiinnittävät erityistä huomiota tiukkaan ku-

lukuriin ja talouden seurantaan niin, että toimintakatteet pysyvät enin-

tään talousarvion 2016 mukaisina.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttänyt, että 

talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on toimitettava 

tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle päävastuualueittaisen ra-

portin pohjalta laadittu talouden seurantaraportti kolme kertaa vuodessa: 

tammi–huhtikuulta, tammi-elokuulta ja tammi–lokakuulta. Raportit on toi-

mitettava kunnanhallitukselle toukokuun, syyskuun ja marraskuun puolivä-

liin mennessä. Seuranta-raportissa selvitetään lyhyesti talousarvion to-

teutuminen ja kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen 

toteutumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saata-

vien määrästä, henkilöstötilanteesta jne.  

 

Selvitys toteutumisesta annetaan kokouksessa.  

 

 

Oheismateriaali   

Kunnan talousarvion toteutuma 1-4:  

tuloslaskelma, päävastuualueiden raportit, investointien toteutumavertai- 

lu, rahoituslaskelma, tase.  

 

Tiedoksi 

Lautakunnat  

Kirjanpitäjä 

Vastuuviranhaltijat 
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Khall 145 § Vuoden 2017 talousarvioraami 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa hallintokun-

nille liitteenä olevan talousarvioraamin I ”realistinen” vuodelle 2017. 

 

Selostus 

 

Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2017–2019.  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-

tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta-

loussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Ta-

lousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun-

tastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-

lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi-

minnan ja talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-

seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti-

linpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee 

taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijää-

mä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-

taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 

sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

 

Viime vuosina valtuusto on antanut sitovan talousarvioraamin hyvissä 

ajoin alkukesästä. Lisäksi on edellytetty, että suunnitelmavuosien budje-

tointi tulee tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdolli-

simman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyisi vähi-

tellen taloussuunnitelman loppupäähän. 

 

Valtuuston on perusteltua antaa hallintokunnille talousarvion ja  

-suunnitelman valmistelua varten talousarvioraamin. Tarkemmat talousarvi-

on laadintaohjeet antaa kunnanhallitus.  

 

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toi-

minnalliset muutokset, kuntastrategia ja talousarvion laadintaohjeeseen 

kirjatut painopistealueet.   

 

Vuoden 2017 talousarvioraamivalmistelussa on tarkasteltu kahden edellis-

vuoden tilinpäätöksiä, vuoden 2016 talousarviota ja tämänhetkistä toteu-

tumaa.  
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Kunta-alan sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin 

ei tule sopimuskorotuksia. Raamivaihtoehdot eivät sisällä sopimuskorotuk-

sia palkkoihin. Lomarahaleikkaus 30 % on huomioitu. 

 

Taloustoimikunta on nimennyt 4 työryhmää, jotka ovat tehneet toimenpide-

ehdotuksensa taloustoimikunnalle. Toimenpiteet käydään läpi valtuustose-

minaarissa 15.6.2016. 

 

Raamivaihtoehtoja I ”realistinen” ja II ”tehokas” valmisteltaessa lähdet-

tiin liikkeelle vuoden 2015 toteutumasta ja huomioitiin aikaisemmin teh-

dyt päätökset, kilpailukykysopimus sekä mm. taloustoimikunnan työryhmien 

esitykset. Vaihtoehtoon II ”tehokas” laitettiin em. toimenpiteiden lisäk-

si tuottavuustavoite (1,3-1,7 %).  Vaihtoehdossa III ”Nykymeno” on perus-

turvaa lukuun ottamatta toimintakatteeksi vuodelle 2017 otettu vuoden 

2016 talousarvion toimintakate. Perusturvan osalta toimintakatteeksi 

otettiin vuoden 2015 toimintakatteen toteutuma.  

 

Raamivaihtoehdoissa tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ovat 

samat kuin vuonna 2016 mm. kunnallisverot on laskettu 21,25 % mukaan. 

Verotulojen kasvuksi on arvioitu 1 %. Kunnallisveroa on arvioitu saatavan 

5.106.180 euroa, kiinteistöveroja 848.400 euroa ja yhteisöveroa 345.420 

euroa. Verotulot raamissa ovat yhteensä 6.300.000 euroa. 

Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 8.827.270 euroa. Rahoitustuloja on 

arvioitu raamiin 140.600 euroa. Poistot ovat raamissa 330.000 euroa. Sa-

tunnaisia eriä ei ole huomioitu raamissa.   

 

Kunnan johtoryhmä käsitteli raamia kokouksessaan 2.6.2016 ja piti vaihto-

ehtoa I ”realistinen” parhaana vaihtoehtona.  

 

Liite 

2 talousarvioraami 2017 

Tiedoksi 

Valtuusto 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 8.6.2016 12 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 146 § Talousarvion ja – suunnitelman laadintaohjeen antaminen suun-

nitelmakaudelle 2017–2019 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan ohjeen hallintokunnille ta-

lousarvion laatimista varten ja liittää ohjeeseen talousarvioraamin val-

tuuston käsittelyn jälkeen. 

 

Kunnanhallitus päätti toimittaa ohjeen kunnan tytäryhtiöille ja sekä Muo-

nion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymälle.  

 

Käsittely 

Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon klo 18.50-19.05, minkä jälkeen 

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla lukuunot-

tamatta Pentti Mäkitalo, joka ei ollut vielä tullut paikalle. Pentti Mä-

kitalo saapui kokoukseen klo 19.10. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan ohjeen hallintokunnille 

talousarvion laatimista varten ja liittää ohjeeseen talousarvioraamin 

valtuuston käsittelyn jälkeen. 

 

Kunnanhallitus päättää toimittaa ohjeen kunnan tytäryhtiöille ja sekä 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymälle. 

 

Selostus 

Kunnanhallitus antaa vuosittain hallintokunnille ym. ohjeet talousarvion 

ja –suunnitelman valmistelua varten. 

Kunnanhallitus edellyttää talousarviovuoden ohella suunnitelmavuosien 

budjetoinnin tehtäväksi sillä tarkkuudella, kun se on mahdollista.   

Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste 

suunnittelussa siirtyy vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän. 

 

Lautakuntien tulee jättää talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle vii-

meistään perjantaina 9.9.2016. 

 

Liite  

3 Talousarvion laadintaohje 

 

Tiedoksi 

Lautakunnat 

Kirjanpitäjä 

Osastopäälliköt 
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Khall 147 § Kilpisjärven Tunturiladut ry:n anomus lainan takauksesta  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Kilpisjärven Tunturiladut Ry:lle, että 

kunta ei voi kuntalain 129 §:n mukaan myöntää takausta lainalle.   

 

Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle tehtäväksi etsiä mahdollisia vaih-

toehtoja.    

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että Enontekiön kunta myöntää 

takauksen. Esitystä ei kannatettu.  

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle tehtäväksi etsiä mahdollisia vaih-

toehtoja.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Kilpisjärven Tunturiladut Ry:lle, että 

kunta ei voi kuntalain 129 §:n mukaan myöntää takausta lainalle.   

 

Selostus  

Kilpisjärven tunturiladut ry. on toimittanut kunnanhallitukselle 

11.4.2016 seuraavan anomuksen lainan takauksesta: 

 

”Kilpisjärven Tunturiladut Ry. ylläpitää latu- ja moottorikelkkareitistöä 

Kilpisjärvellä. Reittien ylläpidolla on erittäin merkittävä vaikutus koko 

alueen matkailuelinkeinolle ja sitä kautta koko aluetaloudelle.  

 

Kuluvan vuonna yhdistykselle on aiheutunut merkittäviä yllättäviä huomat-

tavia lisäkuluja yhdistyksen omistaman latutampparin huolto- ja ylläpito-

kustannuksista.  

 

Edellä mainitut yllättävät kulut ovat vaarassa vaikeuttaa merkittävästi 

yhdistyksen toimintaa.  

 

Yhdistyksen toiminnan ja Kilpisjärven latu- ja moottorikelkkareitistön 

ylläpidon turvaamiseksi yhdistys joutuu hakemaa käyttöpääomalainaa rahoi-

tusmarkkinoilta yhteensä 25000 euroa huhtikuun 2016 aikana.  

 

Kilpisjärven Tunturiladut Ry:n hallitus on kokouksessaan 7.3.2016 päättä-

nyt anoa Enontekiön kunnalta takausta 25000 euron lainalle viiden vuoden 

ajaksi.  

 

Yhdistys näkee erityisen tärkeänä, että Enontekiön kunta tukisi yhden 

koko Lapin merkittävimmän matkailualueen matkailuinfran ylläpitoa. Yhdis-

tyksessä on vahvasti edustettuina Kilpisjärven matkailuyrittäjät ja kylä-

läiset.  

 

Yhdistys on vakuuttunut, että kunnan panostus tässä mainittuun alueen 

matkailuinfraan tulee tuloutumaan moninkertaisesti euromääräisinä verotu-

loina Enontekiön kunnalle.  

 

Pyydämme, että kunnanhallitus käsittelee yhdistyksemme anomuksen parhaal-

la mahdollisella aikataululla.  
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Kunnioittaen 

  

Esa Aidantausta  

Puheenjohtaja  

Kilpisjärven Tunturiladut Ry.” 

 

Uusi kuntalaki on rajoittanut kuntien takauksia. Kunta ei voi kuntalain 

lain mukaan lähteä takaamaan Kilpisjärven Tunturiladut Ry:n lainaa.   

 

Kuntalaki 129 §: 

”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan 

kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää 

lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä ta-

loudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vasta-

vakuuksilla. 

 

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markki-

noilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos 

yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion 

yhteisessä määräysvallassa. 

 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen 

tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien 

kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teat-

teri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edis-

tämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuiten-

kin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää 

takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyt-

tyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai 

säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. 

 

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.” 

 

Tiedoksi 

Kilpisjärven Tunturiladut ry. (ote) 
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Khall 148 § Ennakkokäsityksen pyytäminen Rivitalo II:n peruskorjauksesta 

ja rahoituksesta sekä yläasteen rivitalojen realisoinnista 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Kiinteistö Oy Ounasmajat voi ryhtyä 

esittämiinsä toimenpiteisiin.    

 

Selostus 

Kiinteistö Oy Ounasmajat on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan 

kirjeen:  

”ENNAKKOKÄSITYKSEN PYYTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIJOHDOLTA RIVITALO 

II:N PERUSKORJAUKSESTA JA RAHOITUKSESTA SEKÄ YLÄASTEEN RIVITALOJEN REA-

LISOINNISTA 

Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus pyytää konserniohjeen mukaisesti 

Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä fuusiossa tulleen 

Rivitalo II:n peruskorjauksesta ja sen rahoituksesta sekä Yläasteen rivi-

talojen realisoinnista. 

Selostus: Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus on käsitellyt kokouksessaan 

27.2.2015 Yläasteen rivitalojen realisointia. Asuntoja tarjo-

taan ensisijaisesti nykyisille vuokralaisille. Hinnoittelun 

pohjana käytetään kiinteistöjen tasearvoja. 

Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus on käsitellyt kokouksessaan 

9.3.2016 peruskorjata Rivitalo II Sopulikuja 4. Kiinteistössä 

on ollut viimeisen vuoden aikana lukuisia pieniä vesivahinkoja. 

Yhtiön kiinteistövakuutuksen omavastuu on 2000 €, joten yksit-

täisten vahinkojen korjauskustannukset ovat jääneet alle oma-

vastuun. Yhtiönhallitus on katsonut, että lvi-remontin yhtey-

dessä voidaan uusia ikkunat ja ovet sekä korjata alkuperäisessä 

kunnossa olevat kylpyhuoneet ja keittiöt sekä uusia kaikki pin-

nat. Viime vuonna teetetyn kuntoarvion mukaan vesikate on uu-

sittavissa. 

Yhtiön hallitus on päättänyt hakea peruskorjauslainatarjouksia 

rahoituslaitoksilta, Kuntarahoitukselta sekä Kevalta. Kunta 

joutunee antamaan lainalle takuun. Lainatarve on enintään 

300.000 €. Asuntojen peruskorjaukseen ei saada avustuksia, kos-

ka asuntoihin ei tehdä esteettömyyskorjauksia.  

Enontekiöllä 12.5.2016 

 

Mirja Tervo    

toimitusjohtaja” 

 

Tiedoksi 

Kiinteistö Oy Ounasmajat 
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Khall 149 § Ennakkokäsityksen pyytäminen Sakkaravaaran B-talon purkami-

sesta sekä Peltoenon asuntojen realisoinnista  

 
Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan 

asunnot voi ryhtyä esittämiinsä toimenpiteisiin.   

 

Selostus 

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on toimittanut kunnanhallituksel-

le seuraavan kirjeen:  

”ENNAKKOKÄSITYKSEN PYYTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIJOHDOLTA SAKKARA-

VAARAN (KARESUVANTO) B-TALON PURKAMISESTA SEKÄ PELTOENON ASUNTOJEN REA-

LISOINNISTA 

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää konserniohjeen 

mukaisesti Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä Sakkara-

vaaran B-talon purkamisesta sekä Peltoenon asuntojen realisoinnista. 

 

Selostus: Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus on päättänyt 

kokouksessaan 12.1.2016 pyytää purkutarjouksia Sakkaravaaran B-

talosta sekä hakea ARAlta purkulupaa ja -avustusta.  

ARA–vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattami-

seen on mahdollista saada avustusta valtion varoista. Avustuk-

sen edellytyksenä on ARAn myöntämä purkulupa. Omistajan on ol-

tava sellaisessa tilanteessa, ettei sillä ole taloudellisia 

edellytyksiä kattaa kaikkia purkamisesta aiheutuvia kustannuk-

sia.  Avustuksella ei kateta jäteveron ja kaatopaikkamaksun 

osuutta. Avustuksen suuruus on enintään 50 % purkamisesta ai-

heutuvista kustannuksista. 

Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin jäljellä oleva valtion 

laina on maksettu takaisin ja ARA on tehnyt päätöksen avustuk-

sen myöntämisestä. 

Yhtiöllä on mahdollisuus hakea Valtiokonttorista akordia, jol-

loin Valtiokonttori voi päättää, että osa jäljellä olevasta 

valtion asuntolainasta tai aravalainasta jää valtion vastuulle.  

Sakkaravaaran kiinteistöjen tasearvot 31.12.2015 ovat 306 889 

€, josta B-talon arvo on  

149 000 €. Valtiokonttorilainaa on 17 320 € ja muuta lainaa 

141 924 € (sis. kunnan antamat vakautus- ja pääomalainat).  

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus on käsitel-

lyt kokouksessaan 26.4.2016 Peltovuomassa sijaitsevan Peltoenon 

kiinteistöjen, kaksi paritaloa, realisointia. Kiinteistöjen 

käyttöaste on 45 %. Yhtiö teetti vuonna 2012 osittaisen kunto-
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kartoituksen näissä kiinteistöissä. Ne ovat hyvässä kunnossa ja 

sijaitsevat rauhallisella paikalla metsästys- ja kalastus- sekä 

marjastusmaastojen läheisyydessä. Asuntoja voidaan tarjota pai-

kallisesti sekä valtakunnalliseen kiinteistönvälitykseen. 

Peltoenon tasearvo on 126 158 €/31.12.2015, Valtiokonttorilai-

naa on 107 205 € ja muuta lainaa 41 530 €.  

Enontekiöllä 12.5.2016 

 

 

Mirja Tervo     

 toimitusjohtaja” 

 

Tiedoksi  

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot 
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Khall 150 § Kunnan verkkosivujen uudistaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle valtuudet uudistaa kunnan 

verkkosivut ja osoittaa uudistamistyöhön enintään 18.000 euroa (alv. 0%).  

Yleishallinnon käyttösuunnitelman muuttaminen tuodaan tarvittaessa vuoden 

lopussa kunnanhallituksen käsittelyyn.  

  

Selostus 

Kunnan verkkosivut uudistettiin viimeksi alkuvuonna 2011, joten verk-

kosivujen uudistaminen on ajankohtaista. Nykyään kuntien verkkosivut tar-

joavat tietosisällön lisäksi yhä enemmän sähköisiä asiointipalveluja. 

Verkkosivujen uudistuksen yhteydessä huomioidaan sähköisten asiointipal-

veluiden mahdollisuudet ja Intranetin toteuttaminen. Uusilla verk-

kosivuilla otetaan lisäksi huomioon kuntalaisten osallistumis- ja vaiku-

tusmahdollisuuksien lisääminen uuden kuntalain mukaisesti. 

 

Tavoitteena on helppokäyttöinen, asiakaslähtöinen, visuaalinen ja paikal-

lisidentiteetin huomioiva verkkosivusto, joka antaa eri käyttäjäryhmille 

olennaisen tiedon nopeasti. 

 

 
 

Olemassa olevien verkkosivujen tekstejä hyödynnetään uusilla verk-

kosivuilla. Teknisen toteutuksen lisäksi tarvitaan graafista suunnittelua 

ja kuvitusta.  Uudet verkkosivut avattaisiin viimeistään juhlavuoden 

alussa 2017. 

 

Verkkosivujen uudistamisen kustannusarvio on enintään 18.000 euroa (alv. 

0 %). Verkkosivujen toteuttamiseen tarvittava määräraha on löydettävissä 

yleishallinnon talousarvion sisältä johtuen mm. kunnanjohtajan palkkaus-

kulujen ym. kulujen säästymisestä alkuvuoden osalta, lomarahojen osittai-

sesta vaihtamisesta vapaaksi sekä atk-palvelujen todennäköisestä toteutu-
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misesta hieman pienempänä kuin on ennakoitu (Web-tallennusta ei ole käyt-

töönotettu). Sivujen uudistamiseen voidaan käyttää jonkin verran myös 

viestintään varattua määrärahaa.  

 

Tiedoksi 

Kirjanpito 
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Khall 151 § Lapin ELY-keskuksen esitys erämaalentoliikenteen kustannus-

tenjaosta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää Lapin ELY-keskukselle, että Enontekiön kun-

ta osallistuu kustannuksiin enintään 7500 eurolla. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus päättää esittää Lapin ELY-keskukselle, että Enontekiön 

kunta osallistuu kustannuksiin enintään 7500 eurolla. 

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää keskustella asiasta, minkä jälkeen kunnanjohtaja 

antaa päätösehdotuksen.  

 

Selostus  

 

Enontekiön kunta on esittänyt maaliskuussa Lapin elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle, että se osoittaisi määrärahan vuodelle 2016 Enonte-

kiön kunnan alueella vailla tieyhteyksiä olevilla alueilla asuvien asuk-

kaiden peruspalveluluonteisten työ- ja asiointimatkojen järjestämistä 

varten kesäkaudella 2016. Asiointimatkat ovat tarpeellisia mm. poro- ja 

luontaiselinkeinojen harjoittajille. 

 

Liikenneviraston päätöksessä vuoden 2016 määrärahakiintiöistä todetaan, 

että Lapin ELY-keskus voi lisäksi ostaa tilausperusteisia Käsivarren alu-

een erämaalentoja vailla tieyhteyksiä olevilla alueilla asuvien asukkai-

den kesäkaudella tapahtuvien peruspalveluluonteisten asiointimatkojen 

järjestämiseksi. 

 

Lapin ELY-keskuksesta on saapunut kuntaan esitys, jossa ehdotetaan erä-

maalentoliikenteen osalta Enontekiön kunnan osuudeksi 50 %, enintään  

14 450 euroa liikennöitsijälle maksettavasta korvauksesta, joka on osuu-

deltaan hiukan suurempi kuin muille Lapin kunnille myönnetty joukkolii-

kenteen valtionavustus vuonna 2016.  

 

Esityksessä todetaan, että joukkoliikenteen valtionavusta on vuonna 2016 

myönnetty Lapin alueen kunnille noin 30 % toteutuneista kustannuksista.  

Joukkoliikenteen valtionavustus kohdentuu seutu- ja kaupunkilipputukeen 

sekä kuntien paikallis- ja palveluliikenteeseen. 

 

Lapin ELY-keskus pyytää kuntaa ilmoitattehan mahdollisimman pian, että 

onko Enontekiön kunta valmis tekemään sopimuksen ehdotuksemme mukaisesti. 

 

Vuonna 2015 Enontekiön kunta osallistui kustannuksiin 25 % osuudella kui-

tenkin enintään 7500 eurolla. Kunta maksoi erämaalentoliikenteestä viime 

vuonna 7399,71 euroa. 

Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus 

Sirpa Mannela 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 8.6.2016 21 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 152 § Valtuustoaloite Peltovuoman koulun yläluokkien siirron lopet-

tamisesta / Tuomas Keskitalo  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan 

käsiteltäväksi.  

 

Selostus 

 

Tuomas Keskitalo teki valtuustossa 18.5.2016 seuraavaan valtuustoaloit-

teen:  

”Peltovuoman koulun yläluokkien siirto lopetetaan ja palkataan opettaja 

Irene Salosen tilalle.” 

 

Tiedoksi  

Sivistyslautakunta  

Tuomas Keskitalo  
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Khall 153 § Valtuustoaloite Kilpisjärven torialueen kunnostamisesta ym. / 

Elli-Maria Kultima  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa valtuustoaloitteen tekniselle toimelle 

toimenpiteitä varten.  

Kunnanhallitus edellyttää, että tarvittavat kyltit laitetaan mahdollisim-

man pian alueelle.  

 

Selostus  

 

Elli-Maria Kultima teki valtuustossa 18.5.2016 seuraavan valtuustoaloit-

teen:   

”Esitän, että Enontekiön kunta selvittää ja tarkentaa Kilpisjärven tori-

alueen tilanteen. Asettaa paikalle asianmukaiset taulut. 

Kilpisjärvellä on kolme asuntovaunualuetta, uusin torialueen välittömässä 

läheisyydessä Haltinmaalla.  Torialue täyttyy keväisin ja kesäisin asun-

tovaunuista jotka viipyvät useita päiviä ”luvattomalla” alueella käyttäen 

läheisyydessä olevien ravintoloiden saniteettipalveluita ilmaiseksi. 

Useista tekniselle lautakunnille tekemisistäni esityksistäni huolimatta 

ko. tilanteeseen ei ole puututtu, ei ole oikeudenmukaista yrittäjiä koh-

taan että, keskeisellä paikalla oleva, kunnan tekemä torialue toimii kil-

pailijana alueen yrittäjille. 

Olisi kohtuullista että alue kunnostettaisiin asian mukaiseksi Torialu-

eeksi, jotta sitä voitaisiin käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on 

alun perin tarkoitettu. Alue on tänä päivänä lähinnä ”kaatopaikka”, Lape-

con molokkien ja asuntovaunujen johdosta.” 

 

Tiedoksi  

Tekninen lautakunta 

Elli-Maria Kultima 
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Khall 154 § Valtuustoaloite Peltovuoman päivähoidon siirtämisen lopetta-

minen koulun tiloihin/ Tuomas Keskitalo   

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan 

käsiteltäväksi.  

 

Selostus  

 

Tuomas Keskitalo teki valtuuston kokouksessa 18.5.2016 seuraavan valtuus-

toaloitteen: 

Peltovuoman päivähoidon siirtäminen koulun tiloihin on lopetettava.  

 

Tiedoksi  

Sivistyslautakunta  

Tuomas Keskitalo  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 155 § Valtuustoaloite tilinpäätös- ja talousarviokokouksista/ Bir-

gitta Eira 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että tilinpäätös- ja talousarviokokouksiin ei tule 

ottaa muita asioita ellei ole pakko käsitellä kiireellistä asiaa ko. ko-

kouksessa.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että tilinpäätös- ja talousar-

viokokouksiin ei tule ottaa muita asioita ellei ole pakko käsitellä kii-

reellistä asiaa ko. kokouksessa.  

 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi: 

Kunnanhallitus päättää, että tilinpäätös- ja talousarviokokouksiin ei 

tule ottaa muita asioita ellei ole pakko käsitellä kiireellistä asiaa ko. 

kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanhallituksen tilinpäätös- ja 

talousarviokokousiin tulee ottaa mahdollisimman vähän muita käsiteltäviä 

asioita.  

 

Selostus 

 

Birgitta Eira teki valtuuston kokouksessa 18.5.2016 seuraavan valtuusto-

aloitteen:  

Kunnanhallituksen tilinpäätös ja talousarviokokoukset ovat aina omina 

kokouksinaan ja niissä käsitellään pelkästään kyseinen asia.  

 

Tiedoksi  

Leni Karisaari 

Birgitta Eira 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 156 § Valtuustoaloite Yty-töiden saamiseksi kuntaan/ Ulla Keinovaa-

ra 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa kunnan johtoryhmän selvitettäväksi ns. yty-

töiden järjestämisvaihtoehdot ja rahoitusmahdollisuudet.  

 

Selostus  

 

Ulla Keinovaara teki valtuuston kokouksessa 18.5.2016 seuraavan valtuus-

toaloitteen: 

Yty-työt tulisi saada kuntaan takaisin. Aikaisemmin oli paljon yty-töitä 

ja silloin tehtiin kylissä monenlaisia töitä, mutta nyt ne on lopetettu.  

Yty-töillä saataisiin työllistettyä kuntalaisia esimerkiksi raivaukseen 

ja muuhun ympäristön siistimiseen mm. puistikot, järven rannat. Kunnan 

tulisi ottaa asia huomioon, että kylille saadaan yty-töitä. 

 

Tiedoksi  

kunnanjohtaja  

Ulla Keinovaara
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 157 § Valtuustoaloite yhteispohjoismaisen kirjastoauton ”kotipai-

kan” muuttamisesta Enontekiölle/ Ulla-Maija Syväjärvi  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan 

käsiteltäväksi.  

 

Selostus  

 

Ulla-Maija Syväjärvi teki seuraavan valtuustoaloitteen:  

”Aloite Yhteispohjoismaisen kirjastoauton ”kotipaikan” muutto Enontekiöl-

le.   

-Ajoreitistön suunnittelussa saavutetaan järkevyyttä ja taloudellisuutta 

-Autossa olisi oltava Saamenkielen taitoinen henkilö,   

Muoniossa on vastavalittu kirjasto- ja kulttuurijohtaja.  Voisiko yhteis-

työtä tehdä kirjastotoimessa samaan tapaan kuin terveydenhuollossa?”  

 

Tiedoksi  

Sivistyslautakunta  

Ulla-Maija Syväjärvi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 158 § Esitykset saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiseen neu-

vottelukuntaan valittaviksi henkilöiksi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia siirretään sähköpostiko-

koukseen.  

 

Käsittely 

Merkitään, että kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 20.25-20.35. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä saamelaisten kotiseutualueen 

kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan valittaviksi henkilöiksi 

-kuntien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtä-

vissä, sekä hänen varajäsenensä, 

-elinkeinoelämää edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä ja 

-kaupallisia kalastajia edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä. 

 

Selostus 

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta ehdo-

tuksia Metsähallitusta koskevan lain 39 §:n 2 momentin mukaisten kunta-

kohtaisten neuvottelukuntien nimittämiseksi. 

 

Metsähallituslain (234/2016) 39:n 2 momentin mukaan  

 

Saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaisuudessaan kuuluvaan 

kuntaan asetetaan kuntakohtaiset neuvottelukunnat, joiden teh-

tävänä on käsitellä valtion maa- ja vesialueiden sekä niihin 

kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.  

 

Metsähallitusta koskevan asetuksen 6 §:n mukaan saamelaisten kotiseutu-

alueelle asetettavista neuvottelukunnista on säädetty seuraavaa: 

 

Maa- ja metsätalousministeriä asettaa enintään neljäksi vuodek-

si kerrallaan neuvottelukunnat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen 

kuntien alueille.  

 

Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeri-

ön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän 

muuta jäsentä, joilla kullakin on varajäsen. Neuvottelukunnassa 

tulee olla Metsähallituksen, saamelaiskäräjien, kunnan palkis-

kuntien, kalatalousalueen, valtion metsätalousosakeyhtiöstä an-

netussa laissa tarkoitetun osakeyhtiön, elinkeinoelämän ja kau-

pallisten kalastajien edustus. Inarin kuntaan asetettavassa 

neuvottelukunnassa tulee olla myös kolttien kyläkokouksen edus-

taja.  

 

(Asetuksen valmisteluasiakirjojen mukaan neuvottelukunnassa on 

9 jäsentä, josta yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksivarapu-

heenjohtajaksi. Kaikilla 9 jäsenellä olisi henkilökohtainen va-

rajäsen. Valmisteluasiakirjan muotoilu selkeyttää asetuksen sa-

namuodon merkityksen.) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavan neuvottelukunnan 

tehtävänä on asetuksen mukaan antaa Metsähallitukselle lausun-

toja ja tehdä Metsähallitukselle aloitteita metsätaloutta, val-

tion maan myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta, luonnonvara-

suunnittelua, moottorikelkkareittien ja –urien suunnittelua, 

maastoliikenne-, metsästys – ja kalastuslupia sekä valtion ve-

sien kalatalouskysymyksiä koskevissa asioissa.  

 

Neuvottelukunnan puheenjohtajuudet on tarkoitus järjestää kiertoperiaat-

teella siten, että ministeriö nimittäisi saamelaiskäräjien edustajan Uts-

joen ja Inarin kuntien neuvottelukuntien puheenjohtajaksi 15.6.2018 asti, 

minkä jälkeen he toimisivat neuvottelukuntien varapuheenjohtajina neuvot-

telukunnan nelivuotiskauden loppuun. Kunnan edustajat toimisivat Utsjoen 

ja Inarin neuvottelukunnissa alkukauden varapuheenjohtajina ja loppukau-

den puheenjohtajina.  

Enontekiön neuvottelukunnassa kunnan edustaja toimisi puheenjohtajana 

15.6.2018 asti ja saamelaiskäräjien edustaja varapuheenjohtajana. Loppu-

kauden ajan saamelaiskäräjien edustaja toimisi puheenjohtajana ja kunnan 

edustaja varapuheenjohtajana.  

 

Puheenjohtajan ollessa estynyt, johtaisi puhetta varapuheenjohtaja. Pu-

heenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa estynyt, toimisi varajäsen 

kokouksessa tahoaan edustavan jäsenen roolissa.  

 

Ministeriö valmistelee neuvottelukuntien nimittämistä seuraavasti:  

Enontekiön osuus kirjeestä: 

 

Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kuntia pyydetään ehdottamaan kolmeen neu-

vottelukuntaan  

-kuntien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtä-

vissä, sekä hänen varajäsenensä 

-elinkeinoelämää edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä 

-kaupallisia kalastajia edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä. 

 

Enontekiön merkkipiirin paliskuntia pyydetään ehdottamaan Enontekiön neu-

vottelukuntaan 

-merkkipiirin paliskuntien edustajan ja hänen varajäsenensä. 

 

Metsähallitusta pyydetään ehdottamaan kolmeen neuvottelukuntaan 

-Metsähallituksen edustajan ja hänen varajäsenensä. 

 

Metsähallituksen metsätaloutta harjoittavaa yhtiötä pyydetään ehdottamaan 

Inarin ja Enontekiön neuvottelukuntiin 

-metsätaloutta harjoittavan yhtiön edustajat ja heidän varajäsenet.  

 

Kalastusalueita pyydetään ehdottamaan kolmeen toimintakuntansa neuvotte-

lukuntaan 

-kalatalousalueen edustajan ja hänen varajäsenensä.  

 

Saamelaiskäräjiä pyydetään ehdottamaan Enontekiön ja Utsjoen neuvottelu-

kuntaan 

-saamelaiskäräjien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/ varapuheenjohta-

jan tehtävissä sekä hänen varajäsenensä 

-toisen saamelaiskäräjien edustajan ja hänen varajäsenensä.  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4 §:n 1 mom., jonka mu-

kaan valtion neuvottelukunnissa tulee olla sekä naisia että miehiä kum-

piakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Tämän mukaisesti ehdotuksissa tulee olla tasapuolisesti sekä miehiä että 

naisia.  

 

Kustakin ehdotettavasta henkilöstä tulisi esittää nimi, ammatti, työnan-

taja tai taho jota henkilö edustaa, asuinkunta sekä yhteystieto (myös 

sähköpostiosoite, jos henkilöllä on sellainen käytössään).  

 

Ehdotukset pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön 

13.6.2016 mennessä. 

 

Ministeriön kirje on nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi 

nimetyt 

Maa- ja metsätalousministeriö (kirjaamo@mmm.fi) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 159 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että 

kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten 

osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

Tekninen ltk 31.5.2016 § 70 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet:  47-402-40-91 Kortteli 66/2 rakennuksineen, ½ määräosa 

Pinta-ala: 1266 m2 

Luovuttaja: Ellmyr Arctic As, Tromso, Norja 

Luovutuksen saaja: Ellingsen Hugo, Tromsdalen, Norja 

 

Kohteet:  47-402-40-91 Kortteli 66/2 rakennuksineen, ½ määräosa 

Pinta-ala: 1266 m2 

Luovuttaja: Ellmyr Arctic As, Tromso, Norja 

Luovutuksen saaja: Myrland Mona, Tromso, Norja 

 

Kohteet: 47-404-15-40 Kuutamo rakennuksineen, ½ määräosa 

Pinta-ala: 24890 m2  

Luovuttaja: Kolari Veikko, Palokka 

Luovutuksen saaja: Kolari Olli-Pekka, Jyväskylä 

 

Kohteet: 47-404-28-12 Mäkitalo, 1/11 määräosa 

Pinta-ala: Koko tila 4,520 ha 

Luovuttaja: Suhonen Elli-Marja, Kemi 

Luovutuksen saaja: Kultima Sinikka, Palojoensuu 

 

Kohteet: 47-404-28-12 Mäkitalo, 1/11 määräosa 

Pinta-ala: Koko tila 4,520 ha 

Luovuttaja: Rantatalo Kerttu, Palojoensuu 

Luovutuksen saaja: Kultima Sinikka, Palojoensuu 

 

Kohteet: 47-404-28-12 Mäkitalo 1/11 määräosa 

Pinta-ala: 4,520 ha 

Luovuttaja: Mäkitalo Valto, Palojoensuu 

Luovutuksen saaja: Mäkitalo Kalevi, Saarenkylä 

 

Kohteet: 47-401-31-12 Riihenkenkä, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 3040 m2 

Luovuttajat: Leppänen Eija ja Timo, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Uusipaavalniemi Harri, Enontekiö 

 

Kohteet: 47-402-5-33 Ketunpesä, ½ määräosa rakennuksineen 

Pinta-ala: 4150 m2 

Luovuttaja: Niemelä Jussi, Lapinkylä 

Luovutuksen saaja: Niemelä Laura, Nummela 
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 ____  ____   ____ 
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Kohteet: 47-405-103-0 Reunala, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 8950 m2 

Luovuttajat: Taskinen Eemil ja Anna, Vittangi Sverige 

Luovutuksen saaja: Matinlompolo Kielo Sisko, Vittangi Sverige 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 8.6.2016  139-159 

    

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: 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 151, 152, 

153,154, 155, 156, 157, 158, 159. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 143, 147, 148, 149, 150.    

 

 

 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: 143, 147, 148, 149, 150.    

 

 

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

