
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  12. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Keskiviikko 8.7.2015 klo 16.00-17.00 

    

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j 

  Ulla Keinovaara  vj 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj 

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet   

Leni Karisaari  esittelijä, pöytäkir-  

   janpitäjä 

 

  

 

Asiat:   179 §  -  191 § 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Jaakko Alamattila  Antti Tonteri 

 

 

   

  

 

 

Pöytäkirja on 13.7.2015 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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ASIALISTA 

 

179 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

180 § Kunnanjohtajan viransijaisuuden vastaanottaminen ja palkka-

uksen vahvistaminen 

181 § Kunnan edustus vuoden 2015 kutsunnoissa 

182 § Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry:n lainan osan maksaminen 

ja loppulainaa koskeva pyyntö 

183 § Kuntalaisaloite: peltipoliisi Karesuvantoon 

184 § Talousarvion ja – suunnitelman laadintaohjeen antaminen 

suunnitelmakaudelle 2016–2018 

185 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

186 § Ilmoitusasiat 

187 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

188 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat  

189 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

190 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat  

191 § Erämaalentoliikenne kesällä 2015 ja kustannuksiin osallistu-

minen 
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Khall 179 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Elli-Maria Kultiman esityksestä 

Jaakko Alamattila ja Antti Tonteri.   

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

yksimielisesti.   

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantar-

kastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. 

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjär-

jestyksen. 

 

Selostus 

 

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

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtä-

vänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtä-

villä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli 

ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitse-

mättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli 

heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valit-

tu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valin-

nalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen 

saakka. 
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Khall 180 § Kunnanjohtajan viransijaisuuden vastaanottaminen ja 

palkkauksen vahvistaminen 

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Todettiin, että lääkärintodistus on toimitettu.   

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi kunnanjohtajan 

viransijaisen, Mauri Koskelan, viransijaisuuden vastaanottamisen 

13.7.2015 lukien ja esitetyn lääkärintodistuksen. Viransijaisuus 

päättyy 30.4.2019. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeai-

kaa. 

 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa Mauri Koskelan tehtäväkohtaiseksi 

palkaksi 5520 €/ kk.  

Muilta osin sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopi-

musta.  

  

Kunnanhallituksen päätös on ehdollinen kunnes kunnanjohtajan vi-

ransijaisuutta koskeva valtuuston valintapäätös saa lainvoiman. 

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto on 23.6.2015 valinnut kunnanjohtajan viransijai-

seksi Mauri Koskelan.  
Viransijaisuus päättyy 30.4.2019. Viran täytössä noudatetaan 6 

kuukauden koeaikaa.    

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväk-

syttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

 

Mauri Koskela on ilmoittanut ottavansa viransijaisuuden vastaan 

13.7.2015, ja toimittaa lähipäivinä kuntaan lääkärintodistuksen. 

Lääkärintodistus on nähtävillä kokouksessa.  

 

Johtajasopimus tuodaan kunnanhallitukselle myöhemmin päätettäväk-

si. 

 

 

Tiedoksi 

Mauri Koskela 

Palkkatoimisto 
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Khall 181 § Kunnan edustus vuoden 2015 kutsunnoissa 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä vuoden 2015 kutsuntalautakuntaan kun-

nan edustajiksi sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemen ja varalle 

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjärven.  

 

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi Antti Tonterin 

tuomaan tervehdyksen kutsuntatilaisuuteen kutsunnanalaisille.  

 

Kunnanhallitus päätti pyytää Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin kutsuntatilaisuuteen. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kutsuntatilaisuuden tarjoilut 

järjestetään kunnan toimesta aikaisempien vuosien tapaan. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi tilaisuuteen kunnan edusta-

jaksi Antti Tonteria. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2015 kutsuntalautakuntaan 

kunnan edustajiksi sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemen ja varal-

le kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjärven.  

 

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan tuomaan tervehdyk-

sen kutsuntatilaisuuteen kutsunnanalaisille.  

 

Kunnanhallitus päättää pyytää Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin kutsuntatilaisuuteen. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kutsuntatilaisuuden tarjoilut 

järjestetään kunnan toimesta aikaisempien vuosien tapaan. 

 

Selostus 

 

Jääkäriprikaatin Ylä-Lapin aluetoimisto on toimittanut Enontekiön 

kunnanhallitukselle kirjeen, jossa pyydetään nimeämään kunnan 

edustus vuoden 2015 kutsuntatilaisuuteen. Kutsunnat järjestetään 

Enontekiön kunnanvirastolla 1.9.2015 klo 12.00 alkaen. 

 

Kunnan tulee nimetä seuraavat henkilöt tilaisuuteen: 

- Kunnan edustaja, tervehdyspuheenpitäjä kutsun-

nanalaisille (3-5 min) 

- Edustaja kutsuntalautakuntaan ja varajäsen 

- Kutsuntalääkäri 

 

Kunnan edustajaa pyydetään tuomaan tervehdyksessään esille myös 

veteraanien asiaa ja esittelemään toivottavasti paikalla olevan 

veteraanin kutsunnanalaisille. 

Veteraanit on kutsuttu avaustilaisuuteen kunniavieraiksi. 
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Kirjeessä toivotaan, että kunnan johto tai valmiusasioista vastaa-

va henkilö olisi käytettävissä kutsuntojen avaustilaisuuden jäl-

keisestä kahvitilaisuudesta alkaen. Jääkäriprikaati/Lapin aluetoi-

misto haluaa perehdyttää kunnan edustajat Puolustusvoimien ajan-

kohtaisiin asioihin sekä valmiusasioihin. Lisäksi toivotaan, että 

kunnan edustaja kertoo kunnan ajankohtaisista asioista ja valmius-

suunnittelun tilanteesta.  

 

Aluetoimisto on toimittanut kirjeen myös Enontekiön seurakunnalle 

ja pyytänyt seurakuntaa nimeämään edustajansa kutsuntojen avausti-

laisuuteen. 

 

Kirjeessä todetaan, että osa kunnista on pystynyt viime vuosina 

asettamaan kutsuntalautakuntaan kuntansa edustajaksi sosiaali-, 

nuoriso- tai terveysalan ammattilaisen, jotka tunsivat oman alu-

eensa mahdolliset ongelma- ja riskitapaukset jo ennalta. Päätök-

senteko näillä paikkakunnilla helpottui oleellisesti ja lautakunta 

teki niin kutsunnanalaisia kuin puolustusvoimia tukevia päätöksiä.  

Toimintamalli on käytössä valtakunnallisesti ja sillä on Pää-

esikunnan ja Maavoimien esikunnan vahva tuki.  

 

Tiedoksi 

Kunnan edustaja/Antti Tonteri 

Sosiaalisihteeri 

Kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

M-E terveystyön ky. 

Jääkäriprikaati/Lapin aluetoimisto
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Khall 182 § Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry:n lainan osan mak-

saminen ja loppulainaa koskeva pyyntö 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi lainan maksamisen.  

Kunnanhallitus päättää antaa Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas 

ry:lle 4000 euron avustuksen, jolla kuitataan loppuvelka.  

 

Perusteluna kunnanhallitus toteaa, että lähiliikuntapaikan toteut-

taminen kyläyhdistyksen toimesta on erittäin myönteinen asia. 

Lähiliikuntapaikka mahdollistaa omalta osaltaan lasten ja muiden 

kyläläisten liikkumista, ja tukee merkittäväsi myös koulun ja päi-

vähoidon toimintaa. 

 

Selostus 

 

Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry on toimittanut kuntaan 

25.5.2015 ilmoituksen lainan osan, 24000 euroa, maksamisesta ja 

samalla pyytää jatkoaikaa 4000 euron korottomalle lainalle taikka 

armahdusta loppuvelasta.  

 

Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan 

ote on nähtävillä kokouksessa. 

 

Asiasta on keskusteltu vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistön 

kanssa.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus on 13.5.2013 § 142 päättänyt myöntää Karesuvannon 

kyläyhteisö Gaskkas ry:lle 28 000 euron korottoman lainan lähilii-

kuntapaikkahankkeen toteuttamiseen.  

 

Karesuvannon kyläyhteisö ry on tehnyt maksatushakemuksen Lapin 

ELY-keskukselle, jonka perusteella kyläyhteisölle on maksettu tu-

kea Karesuvannon Kaarre –hankkeelle 22093,67 euroa.  

 

Tiedoksi 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry 

Heikki Järvistö 

Kirjanpito 
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Khall 183 § Kuntalaisaloite: peltipoliisi Karesuvantoon 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää tehdä esityksen poliisille valvontakameroi-

den sijoittamisesta Karesuvantoon aloitteen mukaisesti. 

 

Selostus 

 

Katja Saljas on jättänyt seuraavan kuntalaisaloitteen:  

Peltipoliisi Karesuvannon kylän raitille.  

Rekkaliikenne valtava ja jos hiukankin läpimenoliikenne jarrutte-

lisi kylän raitti olisi turvallisempi.Ja saadaan kaahailut kuriin! 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk. 30.6.2015 59 §  

 

Enontekiön kunnalle on tehty 5.6.2015 kuntalaisaloite koskien 

poliisin liikenteen valvontakameran sijoittamiseksi Karesuvannon 

kyläalueelle, liite 1/59§ 

Karesuvannon kylän läpi kulkeva VT21 on raskaanliikenteen 

voimakkaasti käyttävä tie ja jonka raskaanliikenteen on ennustettu 

kasvavan voimakkaasti jo lähivuosien aikana. 

Itse kylän keskustan halkaiseva tie on profiililtaan suora ja pit-

kä, 

jossa ei ole olemassa nopeuksia laskevia esteitä. Kylä-alueen 

päissä 

olevat nopeusrajoitukset eivät näin ollen välttämättä laske 

ajoneuvojen nopeuksia rajoitusten mukaisiksi. 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta puoltaa valvontakameroiden sijoittamista 

Karesuvannon kylä-alueen päihin. Sekä esittää Enontekiön 

kunnanhallitukselle, kunnan virallisen pyynnön esittämistä 

poliisille. 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------  

 

Tiedoksi 

Poliisi  

Tekninen lautakunta 

Katja Saljas
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Khall 184 § Talousarvion ja – suunnitelman laadintaohjeen antami-

nen suunnitelmakaudelle 2016–2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan ohjeen hallintokun-

nille talousarvion laatimista varten.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää toimittaa ohjeen myös kunnan ty-

täryhtiöille ja osakkuusyhtiöille. 

 

Selostus 

 

Kunnanhallituksen tulee antaa vuosittain lautakunnille ohjeet 

seuraavan vuoden talousarvion sekä sitä seuraavien kahden vuoden 

taloussuunnitelman valmistelua varten. 

 

Viime vuosina talousarviovalmistelussa ongelmana on ollut, että 

kunnanhallituksen kesällä antamaan talousarviota ja -suunnitelmaa 

koskevaan ohjeeseen ei ole sitouduttu riittävästi hallintokunnis-

sa. 

Kunnanhallitus edellyttää talousarviovuoden ohella suunnitelma-

vuosien budjetoinnin tehtäväksi sillä tarkkuudella, kun se on mah-

dollista.   

 

Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla paino-

piste suunnittelussa siirtyisi vähitellen taloussuunnitelman lop-

pupäähän. 

 

Lähtökohtana valmistelussa on vuoden 2014 tilinpäätös ja vuoden 

2015 talousarvio huomioiden mm. palkkojen korotukset. 

 

Kuntalaki 65 §: 

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen 

yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma 

kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). 

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja 

-suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen 

enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos 

talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän 

ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukau-

tena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 8.7.2015 10 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla 

kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä 

kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).  

 

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten 

rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa 

brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja 

tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava 

talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.” 

 

Lautakuntien tulee jättää talousarvioesityksensä kunnanhallituk-

selle viimeistään 25.9.2015. 

 

Kunnanvaltuusto on 23.6.2015 antanut päävastuualueille talousar-

vioraamin vuodelle 2016. 

 

LIITE 

Liite 1 Talousarvion laadintaohje 

 

Tiedoksi 

Ohjeessa mainitut
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Khall 185 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat 

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 23.6. – 8.7.2015 

- vs. kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Perusturvalautakunta 

 

Sivistyslautakunta 

- Pöytäkirja 18.6.2015 

 

Tekninen lautakunta  

- Pöytäkirja 18.6.2015  

- Pöytäkirja 30.6.2015  
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Khall 186 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 

 

Kirjeet: 

 

Lapin sairaanhoitopiiri 

- Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 

Oikeusministeriö 

- Päätös 18.5.2015/Saamen kielilain 31 §:n nojalla maksettava 

valtionavustus 

Aluehallintovirasto 

- Päätös 18.6.2015 /Vanhemmat mukaan –hankkeen valtionavustuk-

sen toteutusajan muutospäätös 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- Päätös 10.6.2015/ Valtion erityisavustus erityisopetuksen 

laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavusta-

jien palkkaamiseen 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

- Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 

Oikeusministeriö 

- Eduskuntavaalit 2015; Kunnille suoritettava kertakorvaus vaa-

limenoista 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

- Päätös 18.6.2015/Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus 

ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria – 

EMOK 

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

- Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 26.6.2015 (Näkkälä Nils 

Samuli, myönnetty) 

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

- Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 3.7.2015 (Poskiparta 

Turkka, myönnetty) 

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

- Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 3.7.2015 (Jumppanen 

Paavali,myönnetty)   

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- Päätös 1.7.2015/Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen 

toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden 

vaatimuksia 

Opetushallitus 

- Päätös 2.7.2015/Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen 

kansainvälistämiseen, Tunturien ja Jäämeren koulut kohtaavat 

II  

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut: 

-  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 187 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kohde: 47-405-16-9, Porovuoma, Peltovuoma 

Pinta-ala: 10000 m2  

Luovuttaja: Oura Raimo, Hämeenlinna. 

Luovutuksen saajat: Schmolke Monika, Hamburg. 

 

Kohde: 47-404-46-19, Venemäki, Palojoensuu 

Pinta-ala:530400 m2, määräala 1/12 

Luovuttajat: Lapinharju Veikko, Helsinki. Välitalo Saija, Ritola. 

Välitalo Sofia, Pori.   

Luovutuksen saajat: Mäkitalo Seppo, Enontekiö  

 

Kohde: 47-405-20-23, Hietakangas, Peltovuoma 

Pinta-ala:5000 m2 

Luovuttaja: Harju Reino, Peltovuoma 

Luovutuksen saajat: Isokääntä Lasse, Nunnanen 

 

Kohde: 47-405-16-24,koko kiinteistö, Peltovuoma 

Luovuttajat:Hartikainen Sami, Espoo. Hartikainen Timo, Espoo. Haa-

paniemi Antti, Kirkkonummi. Haapaniemi Helena, Kirkkonummi.  

Pinta-ala:  

Luovutuksen saajat: Myyryläinen Harri, Vitsiälä ja Myyryläinen 

Anu, Vitsiälä. 

 

Kohteet: 47-404-1-19, Pulsunharju, määräosa 1/7, Palojoensuu ja 

47-874-1-0, Ellilä, määräosa 1/7, Yhteismetsä. 

Pinta-ala: 

Luovuttaja: Peltovuoma Sirpa 

Luovutuksen saajat: Peltovuoma Suvi, Sirkka ja Peltovuoma Rami, 

Palojoensuu.   

 

Kohde: 047-404-52-15, Kurkirova, Palojoensuu 

Pinta-ala: 2000 m2 

Luovuttaja: Kurki Eija, Tornio. Kurki Ilkka, Kihlanki 

Luovutuksen saajat: Mantila Henri, Ylivieska. Mantila Ritvaliisa 

Rajamäki. Mantila Kalervo, Rajamäki 

 

Tiedoksi 

Lapin maanmittaustoimisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 188 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

 

 

1.Talousarvion toteutuminen 1-6: Kunnan talousarvio on toteutunut 

kokonaisuutena 70.000 euroa parempana kuin vastaavana ajankohtana 

edellisvuonna.  

 

2. Peltojärvi Festi pidetään Peltovuomassa 8.8.2015. 

 

3. Peltojärvi Festin tapahtuma-avustusta sisältyy 1000 euroa vuo-

den 2015 talousarvioon. Merkittiin tiedoksi maksuunpano. 

 

4. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin kirje 28.5.2015 

koskien varhaiskasvatusohjaajan alkutalvesta olleen virkavapaan 

(2kk) aikaisia palkantarkastuksia.  

 

5. Kilpisjärven lähiretkeilyreittejä koskeva palaveri Metsähalli-

tuksen/Pekka Sulkavan kanssa 8.7.2015 ja palaverissa sovittu ti-

laisuus Kilpisjärvelle elokuuksi.   

 

6. Muonion-Enontekiön kuntayhtymän johtavan lääkärin ja johtajan 

valintatilanne. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 189 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedus-

tajien suulliset raportit kokouksista 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

Antti Tonteri: KKTM:n kokous 

 

Ulla Keinovaara: Enontekiön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 

 

Elli-Maria Kultima: Saanansäteen yhtiökokous 

 

Jaakko Alamattila: Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 190 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Elli-Maria Kultima otti esille Kilpisjärven monitoimitalon purka-

mis- ja alueen siistimistilanteen sekä Revontuli-Opiston kurssien 

tilat Kilpisjärvellä, mikä tulisi toteuttaa hyödyntämällä tulevaa 

väliaikaista koulutilaa mahdollisuuksien mukaan kustannusten mini-

moimiseksi.  

 

Todettiin, että purkamistilanteesta on tiedotettu viime viikolla 

ja että Revontuliopiston tila-asiaa viedään eteenpäin Revontuli-

Opistoon.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 191 § Erämaalentoliikenne kesällä 2015 ja kustannuksiin 

osallistuminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee kunnan osuuden 7500 euroa hyväksyen tie-

doksi.  

 

Selostus 

 

Vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari kertoi erämaalentoliikenteen ti-

lanteen. Lapin ELY-keskuksen rahoituksen (15.000 €) ja matkustaji-

en (7.500 €) ohella Lapin ELY-keskus on esittänyt kunnan osuudeksi 

7500 euroa, mihin kunnan tulisi sitoutua.  

Lapin ELY-keskuksen linjaus joukkoliikenteen kustannustenjaossa on 

ollut, että valtion osuus on enintään 50 % kunnan sisäisestä lii-

kenteestä. Erämaalentoliikenne on tarkoitettu poro- ja luontais-

elinkeinonharjoittajille.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 8.7.2015  179-191  
  

    

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: 179,183,184,185,186,187,188,189,190. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 180,181,182,191. 

 

 

 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: 180,181,182,191. 

 

 

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

