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Käsitellyt asiat
§ 171

Kokouksen järjestäytyminen

§ 172

Talousarvion 2020 muuttaminen/hallinnon ja henkilötötoimialan osalta

§ 173

Enontekiön lentoaseman toiminnan jatkaminen: kiinteistön kauppakirja ja
liiketoiminnan kauppakirja

§ 174

Varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan

§ 175

Aiesopimus Enontekiön Sähkö Oy:n myyntiin liittyen

§ 176

Kilpisjärven asemakaavan muutos: Kortteli 5, rakennuspaikka 4; kaavamuutos
vireille ja luonnos nähtäville

§ 177

Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen korttelissa 10, kiinteistökaupan
esisopimus

§ 178

Eronpyyntö vanhusneuvoston jäsenyydestä

§ 179

Eronpyyntö nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta

§ 180

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja varainsiirtoverolain
4 §:n muuttamisesta

§ 181

Sitoutuminen Tunturi-Lapin Leader ry.:n toimintaan 2021-2027

§ 182

Edustajan nimeäminen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun
yhteistyöryhmään

§ 183

Edustajien nimeäminen alueellisen päivystyspalveluiden valmisteluryhmään
(LSHP/PTH-yksikkö)

§ 184

Edustajan nimeäminen saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen vuosille
2020-2023

§ 185

Edustajien nimeäminen Metsähallituksen kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan
2020-2024

§ 186

Edustajan nimeäminen Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveysasiain
yhteistyöelimeen toimikaudeksi 2020-2023

§ 187

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 188

Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit
kokouksista

§ 189

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja
valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset
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Saapuvilla olleet jäsenet
Elli-Maria Kultima, puheenjohtaja
Taru Mäkitalo, 1. varapuheenjohtaja
Elina Rousu-Karlsen
Jaakko Alamattila
Ulla Keinovaara
Unto Kultima
Berit-Ellen Juuso, varajäsen, poistui 17:34
Muut saapuvilla olleet
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, sihteeri
Seppo Alatörmänen, Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Birgitta Eira, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, esittelijä, saapui 14:27
Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, saapui 17:43, poistui 18:02
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, saapui 14:30, poistui 15:50
Junnilainen Hanne , Konsultti, Kiila Consulting , saapui 14:30, poistui 15:50
Jukka-Pekka Joensuu, Lakimies, saapui 14:30, poistui 15:50
Lehti Petteri, lentoasema-asiantuntija, Kiila Consulting , saapui 14:30, poistui 15:50
Sailas Ville , Konsultti, Spring Advisor Oy, saapui 16:10, poistui 17:20
Autio Miikka, Konsultti, Spring Advisor Oy, saapui 16:10, poistui 17:20
Poissa

Janne Näkkäläjärvi, 2. varapuheenjohtaja
Juha-Pekka Mäntyvaara, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Leena Palojärvi, varajäsen
Outi Kurkela, varajäsen
Pekka Keskitalo, varajäsen
Pentti K Keskitalo, varajäsen
Piia Juuso, varajäsen
Santeri Kirkkala, varajäsen

Allekirjoitukset

Elli-Maria Kultima
Puheenjohtaja

Leni Karisaari
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
20.10.2020

19.10.2020
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Pöytäkirjantarkastaja
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Ulla Keinovaara
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 21.10.2020
alkaen
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§ 171
Kokouksen järjestäytyminen
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan
verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen
jälkeen, klo 15 alkaen.
Ehdotus
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00
mennessä.
Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Kokouskäsittely
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa ja Ulla
Keinovaaraa.

Päätös
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Taru Mäkitalo ja Ulla
Keinovaara. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
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§ 172
Talousarvion 2020 muuttaminen/hallinnon ja henkilötötoimialan osalta
ENODno-2020-30
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Jari Rantapelkonen, Leni Karisaari
matti.ikonen@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi, leni.karisaari@enontekio.
fi
Henkilöstöjohtaja, Kunnanjohtaja, Hallintojohtaja
Selostus
Kunnanvaltuuston on 8.5.2019 on tehnyt periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n
myymisestä sekä päättänyt, että valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin
valtuuston päätettäväksi. Valmistelussa huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja
valtiontukisäädösten määräykset. Samassa yhteydessä valtuusto päätti, että
myyntiprosessin valmisteluun osoitettava määräraha tuodaan valtuuston
päätettäväksi kun tarvittava euromäärä selviää. Tällä hetkellä arvioidaan
määrärahatarpeen olevan n. 100 000 euroa, joka kohdistuu hallinnon toimialan
talousarvioon.
Nykyisen palkkajärjestelmän elinkaari päättyy 3.12.2020, jonka johdosta
kunnanhallitus päätti 16.6.2020 hankkia palkkahallinnon palvelut ostopalveluna.
Palkkahallinnon uudelleen järjestelyt aiheuttavat kuluvalle vuodelle
budjetoimattoman kuluerän. TA2020 mukaisesti henkilöstöalan budjetti koostuu
seuraavasti; 158 100 euroa + 40 000 euroa tehtävien vaativuusjärjestelmän mukaisiin
palkantarkistuksiin eli yhteensä on yhteensä198 100 euroa. Palkkahallinnon
toteuttaminen ostopalveluna maksaa n. 68 700. Nykyisen palkkajärjestelmän laite - ja
ohjelmistokustannukset ovat noin 18 000 euroa. Lisäkustannukset vuodelle 2020
ostopalveluun siirtymisestä ovat noin 55 000 euroa, joita ei henkilöstöalan
talousarvion 2020 hyväksymisen yhteydessä olleet tiedossa.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 100 000 euron
lisämäärärahan hallinnon toimialan talousarvioon sekä 55 000 euron
lisämäärärahan henkilöstötoimialan talousarvioon selostusosassa mainituilla
perusteilla.
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
100 000 euron lisämäärärahan hallinnon toimialan talousarvioon sekä 55 000 euron
lisämäärärahan henkilöstötoimialan talousarvioon selostusosassa mainituilla
perusteilla.
Tiedoksi
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Kunnanhallitus, § 124,24.08.2020
Kunnanhallitus, § 136,24.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 48,31.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 47,31.08.2020
Kunnanhallitus, § 159,21.09.2020
Kunnanhallitus, § 160,21.09.2020
Kunnanhallitus, § 173, 19.10.2020
§ 173
Enontekiön lentoaseman toiminnan jatkaminen: kiinteistön kauppakirja ja liiketoiminnan
kauppakirja
ENODno-2020-152
Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 124
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Autto, Jari Rantapelkonen
hannu.autto@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kehitysjohtaja, Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 urakkasopimus_Finavia_Peab_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
2 yhteistoimintasopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
3 term sheet_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
4 rahoitussopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
5 esisopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
Selostus
Enontekiön kunnan edustajat ovat neuvotelleet Finavia Oyj:n kanssa erittäin tiiviisti
lentokentän tulevaisuudesta toukokuusta 2020 alkaen, jolloin Finavia tiedotti, ettei se
ole enää investoimassa lentoasemaan ja että se suunnittelee lentoasemasta
luopumista. Neuvotteluiden tavoitteena on ollut turvata Enontekiön lentoaseman
toiminta tuleviksi vuosiksi, joka osaltaan mahdollistaa matkailun kehittämisen ja
matkanjärjestäjien toiminnan Enontekiöllä. Lentoaseman tulevaisuus on erittäin
merkittävä aluetaloudellinen kysymys paitsi Enontekiölle myös koko Tunturi-Lapille.
Vuoden 2017 lentoliikenteen aluetaloudellisten vaikutusten selvityksen mukaan
silloinen lentoaseman vuosittainen aluetaloudellinen merkitys oli 4,2 miljoonaa euroa
ja luku on kasvaneen liikenteen vuoksi tällä hetkellä yli 5 miljoonaa euroa.
Lentoasema myös mahdollistaa jatkossa matkailun kasvun ja vaikuttaa suuresti
matkailusektorin investointeihin Enontekiöllä.
Enontekiön kuntaa on Tunturi-Lapin saavutettavuuden edistämisessä tukenut
saavutettavuuden työryhmä, joka perustettiin syksyllä 2019. Enontekiön
kunnanjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan lisäksi neuvotteluryhmässä ovat olleet
edustettuna saavutettavuuden työryhmästä Tunturi-Lapin Kehitys ry:n
toiminnanjohtaja, Enontekiön Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, Muonion kunnan
matkailuhankejohtaja ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeen johtaja.
Enontekiön kunnan kunnanjohtaja on yhdessä Tunturi-Lapin Kehitys ry:
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n toiminnanjohtajan kanssa tavannut maaliskuussa 2020 omistajaohjausministerin
eduskunnassa. Tapaamisen perusteella Enontekiön kuntaa pyydettiin toimimaan
"moottorina" Enontekiön lentoaseman tulevaisuutta koskevassa asiassa. Enontekiön
kunta on toiminut aktiivisesti asiassa siten, että lentoaseman jatko varmistuisi uudella
omistajapohjalla. Parhaillaan valmistelussa on myös lentokentän
liiketoimintasuunnitelma, minkä yhteydessä tulevaa omistajapohjaa kartoitetaan.
Enontekiön kunnan esitys 5 miljoonasta eurosta Enontekiön lentoaseman kiitotien
pinnan peruskorjaukseen Lapin liitolle ja Lapin liiton esitys eduskunnalle hyväksyttiin
eduskunnan lisätalousarviossa kesäkuussa 2020.
Tähänastisten neuvotteluiden tuloksena Finavia ja Enontekiön kunta ovat
allekirjoittaneet seuraavat ehdolliset sopimukset. Ehdollisuus tarkoittaa sitä, että
sopimukset tulee käsitellä ja hyväksyä Finavian hallituksessa sekä Enontekiön
kunnanvaltuustossa elokuun 2020 loppuun mennessä. Sopimukset ovat seuraavat:
- Term Sheet
- Esisopimus
- Yhteistoimintasopimus
- Rahoitussopimus.
Lisäksi on tehty lentoaseman päällystystä koskeva urakkasopimus. Urakkasopimus
koskee kiireellistä lentokentän pinnan ns. remix-päällystystyötä, mikä on kriittinen
kentän operoinnille talvikaudella 2020-2021. Urakan suunnittelusta ja hankinnasta on
vastannut Finavia. Enontekiön kunta rahoittaa urakkaa. Remix-työn lisäksi kaikki
menot, jotka koskevat Enontekiön lentoasemaa, pyritään kattamaan eduskunnan
lisätalousarvion 5 miljoonasta eurosta. Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan
valmistellaan asian tarkentuessa muutosesitys (lisätään remix-työ).
Oheisista sopimuksista on julkisessa jakelussa poistettu julkisuuslain 24 § (kohdat 17
ja 20) nojalla liikesalaisuuksia sisältävät osiot. Kunnanhallituksen jäsenillä on
mahdollisuus tutustua sopimuksiin kokonaisuudessaan.
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset erittäin merkittävät.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimukset (term
sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä
antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden
järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.
Päätös
Keskustelun kuluessa Elina Rousu-Karlsen teki esittelijän kannasta poikkeavan
esityksen: "Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ei hyväksy sopimuksia
(term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus),
sekä ei myönnä valtuuksia kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden
järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti." Taru Mäkitalo ja Ulla Keinovaara
kannattivat esitystä.
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Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän kannasta poikkeava esitys ja sitä
oli kannatettu, toimitetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja totesi, että ne, jotka
kannattavat esittelijän esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattavat Rousu-Karlsenin
esitystä, äänestivät EI. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Elli-Maria Kultima: JAA
Taru Mäkitalo: EI
Janne Näkkäläjärvi: JAA
Elina Rousu-Karlsen: EI
Unto Kultima: JAA
Ulla Keinovaara: EI
Jaakko Alamattila: JAA
JAA ääniä annettiin 4 (neljä) kappaletta. EI ääniä annettiin 3 (kolme) kappaletta.
Todettiin, että kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen kannaksi.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimukset (term
sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä
antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden
järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.
Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen ja Ulla Keinovaara jättivät päätökseen eriävän
mielipiteen suullisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Hannu Autto
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, hannu.autto@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, Kehitysjohtaja
Liitteet

1 urakkasopimus_Finavia_Peab_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
Enontekiön kunnan esitys 5 miljoonasta eurosta Enontekiön lentoaseman kiitotien
pinnan peruskorjaukseen Lapin liitolle ja Lapin liiton esitys eduskunnalle hyväksyttiin
eduskunnan lisätalousarviossa kesäkuussa 2020. Kiireellisin vaihe peruskorjauksessa
on ns. remix-päällystystyö, mitä ilman lentokenttä ei Finavian mukaan ole
operointikunnossa talvikaudella 2020-2021. Enontekiön kunnan ja Finavian välisistä
ehdollisista sopimuksista rahoitussopimus ja urakkasopimus (jälkimmäisessä
sopimuksessa urakoitsijana mukana myös Peab Industri Oy) koskettavat suoraan
remix-työn toteuttamista. Remix-työ toteutetaan elokuun 2020 aikana. Remix-työn
päälle saadaan vuonna 2021 toteutettua kiitotien uusi pinnoitus.
Remix-urakan suunnittelusta ja hankinnasta on vastannut Finavia. Enontekiön kunta
rahoittaa urakkaa. Enontekiön kunta on jättänyt Lapin Liitolle hakemuksen
lentokenttäinvestoinnin kustannuksien kattamiseksi. Tähän perustuen Enontekiön

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020

10 (51)

kunnan investointiohjelmaan vuodelle 2020 on syytä lisätä kohta Enontekiön
lentokentän korjauksesta (investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).
Esitys investointiohjelman muuttamiseksi on valmisteltu suoraan kunnanhallitukseen,
jotta muutosehdotus saataisiin yhtä aikaa kunnanvaltuuston käsittelyyn Enontekiön
kunnan ja Finavian välisen sopimusjärjestelyn kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Enontekiön lentoaseman remix-korjauksen
lisäämistä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin
(investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).
Päätös
Keskustelun aikana Elina Rousu-Karlsen teki esittelijän kannasta poikkeavan esityksen:
"Kunnanhallitus ei esitä kunnanvaltuustolle investointimäärärahaa remix-korjaukseen
selostusosassa mainituin tiedoin." Ulla Keinovaara kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän kannasta poikkeava esitys ja sitä
oli kannatettu, järjestetään nimenhuutoäänestys ja totesi, että ne, jotka kannattivat
kunnanjohtajan esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattavat Rousu-Karlsenin
esitystä, äänestivät EI. Menettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Elli-Maria Kultima: JAA
Jakko Alamattila: JAA
Ulla Kienovaara: EI
Unto Kultima: JAA
Elina Rousu-Karlsen: EI
Janne Näkkäläjärvi: JAA
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 4 (neljä) JAA ääntä, sekä 2 (kaksi) EI
ääntä. Kunnanjohtajan kanta tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Enontekiön lentoaseman remix-korjauksen
lisäämistä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin
(investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).
Elina Rousu-Karlsen ja Ulla Keinovaara jättivät päätökseen eriävän mielipiteen
suullisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet
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1 urakkasopimus_Finavia_Peab_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
-
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Enontekiön lentoaseman remix-korjauksen
lisäämistä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin
(investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön lentoaseman remix-korjaus lisätään vuoden
2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin (investointimenot ja -tulot
1 milj. €, nettoinvestointi 0€).
Brigitta Eira, Piia Juuso, Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo, Taru
Mäkitalo ja Elina Rousu-Karlsen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 urakkasopimus_Finavia_Peab_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
2 yhteistoimintasopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
3 term sheet_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
4 rahoitussopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
5 esisopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
6 Eriävä mielipide (Eira) kunnanvaltuuston päätökseen 31.8.2020 § 47
7 Eriävä mielipide (Juuso) kunnanvaltuuston päätökseen 31.8.2020 § 47
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimukset (term
sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä
antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden
järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä sopimukset (term sheet, esisopimus,
yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä antaa valtuudet
kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po.
sopimusten mukaisesti.
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Merkitään, että Birgitta Eira ja Piia Juuso jättivät päätökseen eriävän mielipiteen
kirjallisena. (liiteenä)
Merkitään, että Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo, Taru Mäkitalo ja
Elina Rousu-Karslen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Hannu Autto
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, hannu.autto@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, Kehitysjohtaja
Enontekiön kunnanvaltuusto päätti 31.8.2020 (§ 47) hyväksyä sopimuskokonaisuuden,
joiden pohjalta Enontekiön lentoaseman ostoprosessia Finavia Oy:ltä jatketaan.
Kunnanhallitukselle annetaan selonteko valmistelun etenemisestä. Tämänkertaisessa
selonteossa käydään läpi erityisesti lentoaseman omistuksen siirron kokonaisprosessi,
katsaus erilaisiin omistusmalleihin Suomessa ja maailmalla sekä alustava katsaus
lentoaseman talouteen ja liiketoimintasuunnitelmaan. Samalla tehdään katsaus
myyjän ja ostajan väliseen due diligence -prosessin etenemiseen,
valtiontukikäytäntöihin sekä tuella toteutettaviin investointeihin vuodelle 2021. Lisäksi
käydään läpi kunnanhallitukselle myöhemmin esiteltäviä pykäliä ja niiden odotettua
sisältöä.
Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee selonteon tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Hannu Autto
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, hannu.autto@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, Kehitysjohtaja
Selostus
Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2020 (§ 47) päättänyt hyväksyä
sopimuskokonaisuuden Finavia Oyj:n kanssa ja siten jatkaa Enontekiön lentoaseman
ostoprosessia. Osana valmistelua Enontekiön kunta hankkii asiantuntijapalveluita,
jotta omistuksen siirto ja operoinnin aloittaminen toteutuvat suunnitellusti.
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Kunnanhallitus
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Tarjouspyyntö Enontekiön lentoaseman liiketoimintasuunnitelman laatimisesta
lähetettiin 14.7.2020 kolmelle toimijalle ja lisäksi 29.7.2020 yhdelle toimijalle. Kaikki
neljä toimijaa jättivät tarjoukset. Voittajaksi valittiin Kiila Consulting. Hankinta ylittää
viranhaltijoiden toimivallan, joten sopimus tuodaan kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi.
Lisäksi omistuksen siirtoprosessin tueksi (due diligence- ja investoinnin
suunniteltu) ostettiin lentoaseman operointiosaamista Kiila Consulting Oy:n kautta
pienemmällä, kunnanjohtajan tomivallassa olevalla ostopalvelulla. Tarjouspyyntö ja
molemmat sopimukset ovat pykälän oheismateriaalina.
Yritysvaikutusten arvionti
Vaikutukset myönteiset.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy lentoaseman liiketoimintasuunnitelmaa koskevan
ostopalvelusopimuksen Kiila Consulting Oy:n kanssa ja merkitsee tiedoksi sopimuksen
koskien lentoaseman operointiosaamisen hankintaa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 173
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Hannu Autto
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, hannu.autto@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, Kehitysjohtaja
Liitteet

1 Enontekiö kiinteistön kauppakirja.pdf
2 Enontekiö kiinteistön kauppakirja liite 1 kiinteistö (liikesalaisuuden piirissä).pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Enontekiö kiinteistön kauppakirja liite 2 vuokrasopimukset (liikesalaisuuden piirissä).
pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 Enontekiö liiketoiminnan kauppakirja 12102020 (sisältää liikesalaisuuksia.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
5 Enontekiö liiketoiminnan kauppakirja 12102020 (liikesalaisuudet poistettu).pdf
6 Enontekiö liiketoiminnan kauppakirja liite 1 henkilöstö (liikesalaisuuden piirissä).pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
7 Enontekiö liiketoiminnan kauppakirja liite 2 käyttöomaisuus (liikesalaisuuden piir).
pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
8 Enontekiö liiketoiminnan kauppakirja liite 3 luvat ja ohjeistus (liikesalaisuuden pii.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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Enontekiön kunnanvaltuusto käsitteli Enontekiön lentoaseman ostoa kokouksessaan
31.8.2020 (§ 47). Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan sopimukset Enontekiön
kunnan ja Finavia Oyj:n välillä (term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus,
rahoitussopimus ja urakkasopimus) ja antoi kunnanhallitukselle valtuudet neuvotella
lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti. Sekä
liiketoiminnan kauppakirja että kiinteistön kauppakirja vastaavat aiemmin sovittuja
reunaehtoja.
Jo hyväksyttyjen sopimusten pohjalta Finavia Oyj ja Enontekiön kunta ovat käyneet
läpi myyjän ja ostajan välisen due diligence -prosessin (selontekoprosessin) ja
neuvotelleet osapuolten toimivaltaisia päätöksentekoelimiä varten kiinteistön
kauppakirjan ja liiketoiminnan kauppakirjan, kuten yhteistoimintasopimuksessa (s. 5)
on sovittu. Due diligence -tarkastelun aikana ei ole ilmennyt uusia asioita, joiden vuoksi
Enontekiön kunnan olisi syytä peruuttaa järjestely (due diligence -raportit ovat pykälän
liitteenä). Suurimmat haasteet koskevat odotetusti lentoaseman liiketoiminnan
taloutta. Nykytoiminta on tappiollista ja kunnan on syytä tuleville kausille selvittää
vaihtoehtoja taloudellisen riskin vähentämiseksi.
Nykyisellä rahoitusrakenteella ja eduskunnan lisätalousarvioon varatulla määrärahalla
pystytään kattamaan välttämättömät investoinnit kiitorataan ja olemassaolevaan
infrastruktuuriin. Osana valmistelua selvitetään valtion ja EU-tason mahdollisuudet
vaadittavien investointien sekä operoinnin toteuttamiseen. Lisäksi kartoitetaan
yksityisen sektorin osallistuminen lentoaseman toimintaan (esim. komissiot
matkailuyrityksiltä, ulkoistukset, yksityinen pääoma). Lentoaseman liiketoiminnan
talouteen liittyvä riski on kunnan näkökulmasta perusteltua lentoaseman
aluetalousvaikutusten sekä tulevan investointipotentiaalin vuoksi.
Ympäristöselvityksen perusteella merkittävää ympäristöriskiä kiinteistöllä ei ole, eikä
sellaista ole tiedossa, mutta sen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Edellinen
omistaja on huolellisesti toimintansa aikana arvioinut ympäristöön liittyvät riskit ja
hallitsee riskiä ympäristövakuutuksella. Myös kunnan on syytä varautua edellisen
omistajan tapaan ympäristöriskiin vakuutuksella. Finavia sitoutuu kiinteistön
kauppakirjassa myötävaikuttamaan asiassa, kun kunta hankkii vastaavan
ympäristövakuutuksen.
Pykälän liitteistä ja oheismateriaalista on julkisessa jakelussa poistettu julkisuuslain 24
§ (kohdat 17 ja 20) nojalla liikesalaisuuksia sisältävät osiot. Kunnanhallituksen jäsenillä
on mahdollisuus tutustua liitteisiin kokonaisuudessan.
Yritysvaikutusten analyysi
Antaa mahdollisuuden jatkossa merkittäviin yritysvaikutuksiin.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Enontekiön kunnan ja
Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjan ja liiketoiminnan kauppakirjan
Enontekiön lentoasemaa koskien. Molempiin kauppakirjoihin voidaan ennen
allekirjoitusta tehdä teknisluonteisia muutoksia.
Kokouskäsittely
Kehitysjohtaja Hannu Autto, konsultit Hanne Junnilainen ja Petteri Lehti sekä lakimies
Jukka-Pekka Joensuu olivat paikalla klo 14.30-15.50 asiantuntijoina selvittämässä asiaa
ja vastaamassa esitettyihin kysymyksiin.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.52-16.05, minkä jälkeen puheenjohtaja
suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Enontekiön kunnan tai
kunnan perustaman yhtiön lukuun ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjan ja
liiketoiminnan kauppakirjan Enontekiön lentoasemaa koskien. Molempiin
kauppakirjoihin voidaan ennen allekirjoitusta tehdä teknisluonteisia muutoksia.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen
toteuttamaan lentoaseman kaupan kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja
tarvittaessa perustamaan yhtiön/-t sekä valmistelemaan tarvittavan
talousarviomuutoksen lentoasemaan liittyen.
Elina Rousu-Karlsen esitti, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ei
hyväksy Enontekiön kunnan ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjaa ja
liiketoiminnan kauppakirjaa Enontekiön lentoasemaa koskien. Berit-Ellen Juuso ja Ulla
Keinovaara kannattivat esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan
nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan muutettua
päätösehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Elina Rousu-Karlsenin
esitystä, jota Berit-Ellen Juuso ja Ulla Keinovaara kannattivat, äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa”
ääntä (Alamattila Jaakko, Kultima Elli-Maria, Kultima Unto) ja 3 ”ei” ääntä (Keinovaara
Ulla, Juuso Berit-Ellen, Rousu-Karlsen Elina) sekä 1 "tyhjä" ääni (Taru Mäkitalo).
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan muutetun
esityksen.
Päätös
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Enontekiön kunnan tai
kunnan perustaman yhtiön lukuun ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjan ja
liiketoiminnan kauppakirjan Enontekiön lentoasemaa koskien. Molempiin
kauppakirjoihin voidaan ennen allekirjoitusta tehdä teknisluonteisia muutoksia.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen
toteuttamaan lentoaseman kaupan kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja
tarvittaessa perustamaan yhtiön/-t sekä valmistelemaan tarvittavan
talousarviomuutoksen lentoasemaan liittyen.
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Merkitään, että Elina Rousu-Karlsen, Berit-Ellen Juuso ja Ulla Keinovaara jättivät
päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
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§ 174
Varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan
ENODno-2020-235
Valmistelija / lisätiedot:
Pia Korva, Leni Karisaari
pia.korva@enontekio.fi, leni.karisaari@enontekio.fi
Vastaava toimistosihteeri, Hallintojohtaja
Selostus
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 45 päättänyt valita
tarkastuslautakunnan jäseneksi Helinä Hautamäen ja nimesi tämän puheenjohtajaksi.
Edelleen kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti, että Heikki Järvistön varajäsenen
paikka jää tyhjäksi ja kunnanhallitus valmistelee asian valtuuston päätettäväksi.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Jäsen
Varajäsen
PJ Helinä Hautamäki
Oula-Matti Palojärvi
VPJ Hannu Ranta
Nils-Henrik Valkeapää
Heikki Järvistö
Alpo Vuontisjärvi
Alpo Peltovuoma
Ulla-Maija Syväjärvi
Sannamari Blinnikka-Tyrväinen
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan
Heikki Järvistölle varajäsenen.
Päätös
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan
Heikki Järvistölle varajäsenen.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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§ 175
Aiesopimus Enontekiön Sähkö Oy:n myyntiin liittyen
ENODno-2020-57
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Leni Karisaari
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, leni.karisaari@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, Hallintojohtaja
Selostus
Kunnanvaltuusto teki 8.5.2019 periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä
sekä päätti, että valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuuston
päätettäväksi.
Kunnanhallitus päätti 17.2.2020 § 36 kilpailuttaa myyntiä valmistelevan konsultin.
Kilpailutuksen kohteena oli selvitystyö, jonka lopputuloksena Enontekiön kunnalle
syntyy realistinen käsitys Enontekiön Sähkö Oy:n tämän hetken arvosta
kokonaisuudessaan, jos se päätettäisiin myydä. Selvitystyö sisältää lisäksi
työsuunnitelman Enontekiön Sähkö Oy:n myymiseksi sekä optiona
neuvonantopalveluita yrityksen mahdollisen myynnin loppuun saattamiseksi.
Kunnanhallitus on 29.4.2020 § 69 päättänyt hyväksyä yksimielisesti KPMG Oy Ab:n ja
Spring Advisor Oy:n tarjouksen selvitystyön tekemisestä, jotta kunta saa
madollisimman oikean kuvan Enontekiön Sähkö Oy:n nykyarvosta.
Kunnanhallitus totesi, että tarjouspyynnössä olevasta optiosta päätetään selvitystyön
tekemisen jälkeen.
Em. yhtiöiden selvitykset on esitelty kunnanhallitukselle selvitystyön tehneiden
kahden yrityksen toimesta 11.6.2020.
Kunnanhallitus päätti 22.6.2020 § 110 käyttää option ja hyväksyi Spring Advisor Oy:n
tarjouksen neuvonantopalveluista mahdollisen myynnin loppuun saattamiseksi,
ostajatahojen kilpailutuksesta sekä sopimuksen laatimisesta mahdollisessa
transaktiossa.
Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on pidetty yhteyttä prosessin etenemisestä.
Myyntiprosessin ensimmäisessä vaiheessa (kiinnostuksen kartoittaminen) on edetty
tilanteeseen, jossa kunta sai indikatiivisia tarjouksia Enontekiön Sähkö Oy:n
ostamisesta. Indikatiiviset tarjoukset esitellään ja ne ovat nähtävillä kunnanhallituksen
kokouksessa.
Seuraavaksi edetään myyntiprosessin toiseen vaiheeseen (transaktion loppuun
saattaminen). Kunnan tulisi tehdä päätös etenemisestä saatujen indikatiivisten
tarjousten pohjalta.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että mahdollista transaktiota koskeva aiesopimus tehdään
kriteerit täyttävän ja parhaan tarjouksen tehneen yhtiön kanssa sekä antaa valtuudet
kunnanjohtajalle ja hallituksen päättämälle luottamushenkilölle hyväksyä ja
allekirjoittaa aiesopimus.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan tarvittavat
sopimukset kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Kokouskäsittely
Jaakko Alamattila ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän
ajaksi.
Ville Sailas ja Miikka Autio Spring Advisor Oy:stä olivat paikalla klo 16.10-17.20
asiantuntijoina kuultavana ja vastaamassa esitettyihin kysymyksiin.
Elina Rousu-Karlsen esitti, että hallituksen päättämä luottamushenkilö on
kunnanhallituksen puheenjohtaja. Taru Mäkitalo kannatti esitystä.
Kunnanjohtaja muutti esityksensä siten, että toiseksi allekirjoittajaksi nimetään
kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Päätös
Kunnanhallitus päättää, että mahdollista transaktiota koskeva aiesopimus tehdään
kriteerit täyttävän ja parhaan tarjouksen tehneen yhtiön kanssa sekä antaa valtuudet
kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle hyväksyä ja allekirjoittaa
aiesopimus.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan tarvittavat
sopimukset kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 17.27- 17.38, minkä
jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi ennen taukoa länäolleiden
olevan paikalla edelleen lukuunottamatta Berit-Ellen Juusoa joka oli poistunut paikalta
klo 17.34..
Tiedoksi
Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja
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§ 176
Kilpisjärven asemakaavan muutos: Kortteli 5, rakennuspaikka 4; kaavamuutos vireille ja
luonnos nähtäville
ENODno-2020-219
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Kilpisjärven asemakaavan muutos; Korttelin 5 rakennuspaikka 4, kaavaluonnos
2 Kilpisjärven asemakaavan muutos; Korttelin 5 rakennuspaikka 4, OAS
3 Kilpisjärven asemakaavan muutos; Korttelin 5 rakennuspaikka 4, kaavaluonnoksen
selostus
Selostus
Maanomistajan edustaja on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelin
5 rakennuspaikan 4 osalta ja on sitoutunut maksamaan kaavamuutoksen
laatimiskulut Enontekiön kunnalle (sitoutuminen
kaavamuutoksen kustannuksiin 17.8.2018). Kaavamuutoksen kulut ovat 4500 euroa +
alv sekä kunnalle aiheutuvat kuulutus ym. kustannukset.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa matkailupalvelujen korttelialueen
rakennuspaikka (kaavamerkintä RM) kuudeksi rakennuspaikaksi. Tällä hetkellä

rakennuspaikalla on rakennusoikeutta 1000 k-m2 ja se on tarkoitus jakaa
rakennuspaikoille siten, että kokonaisrakennusoikeus säilyy ennallaan. Esitetty
asemakaavan muutos on vaikutukseltaan vähäinen, koska muutoksessa ei lisätä
rakennusoikeutta tai muuteta rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta. Asemakaavan
muutos mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja käyttämättömän
rakennusoikeuden toteuttamisen korttelin 5 rakennuspaikalla 4.
Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää
kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30
vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 2)
Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (14 vrk). Mahdolliset mielipiteet,
muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus hyväksyy
vaikutukseltaan vähäisen asemakaavamuutoksen. 4) Valitusmahdollisuus.
5) Kaavamuutoksen voimaantulo.
Oheismateriaali: sitoutuminen kaavamuutoksen kustannuksiin, osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, asemakaavaluonnoksen selostus
Yritysvaikutusten arviointi
Myönteisiä vaikutuksia.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille
Kilpisjärven korttelin 5 rakennuspaikalla 4 (MRL § 62) sekä asettaa kaavaluonnoksen
nähtäville (MRL 62 §:n ja MRA 30 §)
Kokouskäsittely
Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen oli asiantuntijana paikalla selvittämässä asiaa klo
17.43-18.02.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi
Asianosaiset, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Kilpisjärven Tunturimajat Oy, Haltinmaa
Ky, Enontekiön Sähkö Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy ja Käsivarren paliskunta.
Maankäyttöinsinööri
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Kunnanhallitus, § 79,11.05.2020
Kunnanhallitus, § 99,08.06.2020
Kunnanhallitus, § 162,21.09.2020
Kunnanhallitus, § 177, 19.10.2020
§ 177
Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen korttelissa 10, kiinteistökaupan esisopimus
ENODno-2020-79
Kunnanhallitus, 11.05.2020, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Autto, Kimmo Lämsä
hannu.autto@enontekio.fi, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Kehitysjohtaja, Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Vireilletulokuulutus asemakaavan muutos Kilpisjärvi kortteli 10 kh 11.5.2020.pdf
2 Kilpisjärven asemakaava kortteli 10, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Selostus
Walls of Kilpis I Oy on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelissa 10,
koska yrityksen kehittämismahdollisuudet nykyisellä korttelialueella on loppuun
käytetty. Asemakaavamuutos sisältäisi korttelialueen laajentamisen ja
rakennusoikeuden lisäämisen seuraavasti:
Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan matkailua palvelevien
rakennusten korttelialuetta (RM) 10, kerrosluvulta II, rakennusoikeutta 2000 k-m2,
pinta-alalta n. 8400m2.
Suurennetaan viereiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) n. 4500m2, rakennusoikeuden
lisäyksellä 1000k-m2, kaavamerkinnän ollessa: matkailua palvelevien rakennusten
korttelialue (RM) ja kerrosluvun II.
Muutoksen jälkeen sopimusalueen asemakaava olisi seuraava: Matkailua palvelevien
rakennusten korttelialue (RM) 10 II pinta-ala on n.1,29ha ja rakennusoikeus 3000k-m2.
Asiaan liittyy luonnosasteella oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan
esisopimus Enontekiön kunnan ja Walls of Kilpis I Oy:n kanssa, jotka valmistellaan
kunnanhallituksen käsittelyyn kaavamuutoksen myöhemmässä vaiheessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille
korttelissa 10 (MRL § 62).
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020
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Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Autto, Kimmo Lämsä
hannu.autto@enontekio.fi, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Kehitysjohtaja, Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 KilpisK10MRA30 Kaavaselostus, luonnos nähtäville.pdf
2 K10MRA30 Muutoskartta, luonnos nähtäville .pdf
3 K10MRA30 Kaavamerkinnät, luonnos nähtäville.pdf
Selostus
Walls of Kilpis I Oy on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelissa 10,
koska yrityksen kehittämismahdollisuudet nykyisellä korttelialueella on loppuun
käytetty. Asemakaavamuutos sisältäisi korttelialueen laajentamisen ja
rakennusoikeuden lisäämisen seuraavasti:
Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan matkailua palvelevien
rakennusten korttelialuetta (RM) 10, kerrosluvulta II, rakennusoikeutta 2000 k-m2,
pinta-alalta n. 8400m2.
Suurennetaan viereiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) n. 4500m2, rakennusoikeuden
lisäyksellä 1000k-m2, kaavamerkinnän ollessa: matkailua palvelevien rakennusten
korttelialue (RM) ja kerrosluvun II.
Muutoksen jälkeen sopimusalueen asemakaava olisi seuraava: Matkailua palvelevien
rakennusten korttelialue (RM) 10 II pinta-ala on n.1,29ha ja rakennusoikeus 3000k-m2.
Asiaan liittyy luonnosasteella oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan
esisopimus Enontekiön kunnan ja Walls of Kilpis I Oy:n kanssa, jotka valmistellaan
kunnanhallituksen käsittelyyn kaavamuutoksen myöhemmässä vaiheessa.
Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää
kaavamuutoksen vireilletulosta ja kaavamuutoksen sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (14 vrk nähtävilläoloaika). 2)
Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet,
muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa
kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). (4) Kaavamuutoksen hyväksyminen
kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä. (5) Valitusmahdollisuus.
(6) Kaavamuutoksen voimaantulo.
Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan
11.5.2020 (§ 79). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet
nähtävillä 22.5.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Enontekiön kunnanhallitus asettaa luonnoksen Kilpisjärven asemakaavan
muutoksesta korttelissa 10 nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Kilpisjärven kortteli 10 asemakaavamuutos, ELY-keskuksen lausunto
kaavaluonnoksesta
2 Kilpisjärven kortteli 10 asemakaavamuutoksen kaavaehdotus, asemakaavakartta
3 Kilpisjärven kortteli 10 asemakaavamuutos, kaavaehdotuksen selostus
Selostus
Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan korttelin 10 muutos on edennyt
kaavaehdotusvaiheeseen.
Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää
kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
asettamisesta (14 vrk nähtävilläoloaika). 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen
nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan
huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). (4)
Kaavamuutoksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä.
(5) Valitusmahdollisuus. (6) Kaavamuutoksen voimaantulo.
Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan
11.5.2020 (§ 79). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet
nähtävillä 22.5.2020 alkaen. Enontekiön kunnanhallitus on asettanut luonnoksen
Kilpisjärven asemakaavan muutoksesta korttelissa 10 nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§
mukaisesti 8.6.2020 (§ 99). Luonnos on ollut nähtävillä 17.6.-17.7.2020 välisen ajan
osallisten ja muiden kunnan jäsenten mielipiteen kuulemista varten.
Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana kaavamuutokseen saapui lausunto Lapin ELY-
keskukselta ja mielipide Arctic Polar Oyltä.
Kaavan laatijan vastine lausuntoon ja mielipiteeseen oheismateriaalina.
ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostukseen on lisätty maininta
kaavamuutoksen sijoittumisesta valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. ELY-
keskuksen esityksestä kaavaan on lisätty määräys, jolla vaaditaan
hulevesisuunnitelma esitettäväksi rakennuslupaa haettaessa. Arctic Polar Oy:n
mielipiteen perusteella ei ollut tarvetta tehdä muutoksia kaavakarttaan.
Oheismateriaali: Kaavaehdotus, Kaavaselostus, ELY-keskuksen lausunto, naapurin
mielipide, kaavoittajan vastine
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaavamuutoksen ehdotus
asetetaan nähtäville (30 vrk) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRL 65 §,
MRA 27 §).
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 177
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Selostus
Enontekiön kunta on neuvotellut Walls of Kilpis I Oyn kanssa kiinteistökaupan
esisopimuksen Kilpisjärvellä kiinteistöllä 47-402-42-28 sijaitsevasta määräalasta.
Määräalan yhteispinta-ala on noin 1,29 hehtaaria ja kauppahinta 225 909 euroa.
Kauppahinta perustuu kunnanvaltuuston vuonna 2003 määräämiin Kilpisjärven
asemakaava-alueen tonttien hintoihin (Kvalt 11.7.2003 § 40). Määräala käsittää
voimassaolevan asemakaavan mukaisen korttelin 10 (kaavamerkintä RM,

matkailupalvelujen korttelialue), pinta-ala noin 8400 m2 ja rakennusoikeus 2000 k-m2
. Tämä alue on vuokrattu Walls of Kilpis Oylle vuonna 2006 ja maanvuokrasopimus on

edelleen voimassa. Määräalaan kuuluu lisäksi noin 4500 m2 suuruinen alue viereisestä
ulkoilu- ja retkeilyalueesta (kaavamerkintä VR). Asemakaavaehdotuksessa määräalasta
muodostuu kokonaisuudessaan matkailupalvelujen korttelialuetta, jolla on
rakennusoikeutta 3000 k-m2. Lopullisen kaupan edellytyksenä on, että
ehdotusvaiheessa oleva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Mikäli asemakaava ei
saa lainvoimaa tai tulee voimaan sisällöltään olennaisesti toisenlaisena sopijapuolet
neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta, päättämisestä tai muuttamisesta.
Kiinteistökaupan esisopimuksen luonnos oheismateriaalina.
Kaupan ehdoissa on määrätty ostajalle velvoite rakentaa vähintään 80%

rakennusoikeudesta eli 2400 k-m2 ja sopimussakko, mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole
täytetty neljän vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Tällä hetkellä
rakennusoikeudesta on käytetty 1670 k-m2. Ostaja ei saa myöskään luovuttaa
määräalaa tai siitä muodostettua tilaa rakentamattomana tai vajaasti rakennettuna
edelleen ilman kunnan suostumusta.

Esisopimuksessa on lisäksi sovittu, että Walls of Kilpis I Oy korvaa kunnalle osuutensa
kaavoituskuluista (4000 euroa alv 0% sekä 170 euroa/kuulutus).
Oheismateriaali: Kiinteistökaupan esisopimuksen luonnos.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020
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Yritysvaikutusten arviointi
Myönteisiä vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan luonnoksen mukaisen
kiinteistökaupan esisopimuksen Walls of Kilpis I Oyn kanssa.
Kokouskäsittely
Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen oli paikalla asiantuntijana selvittämässä asiaa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi
Walls of Kilpis I Oy Maankäyttöinsinööri

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020
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§ 178
Eronpyyntö vanhusneuvoston jäsenyydestä
ENODno-2020-202
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari, Pia Korva
leni.karisaari@enontekio.fi, pia.korva@enontekio.fi
Hallintojohtaja, Vastaava toimistosihteeri
Selostus
Ristenrauna Magga on 11.9.2020 pyytänyt eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä.
Eronpyyntö on nähtävillä kokouksessa.
Hallintosäännön 2 luvun (toimielinorganisaatio) § 16, vaikuttajaelimet, mukaan
kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Näihin valitaan 2 valtuutettua.
Vanhusneuvoston kokoonapano:
Jäsen
Varajäsen
Pj. Outi Kurkela
Oula-Matti Palojärvi
Ulla-Maija Syväjärvi
Erkki Halkosaari
Piia Juuso
Berit-Ellen Juuso
Paavo Hyvönen
Tuula Kivipää
Tuula Ruponen
Seija Laurila
Risten-Rauna Magga
Marja Näkkälä
Onni Niemelä
Salli Stoor
Elma Vuontisjärvi
Riitta O. Keskitalo
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää eron Ristenrauna Maggalle vanhusneuvoston
jäsenyydestä ja nimeää jäsenen hänen tilalleen vanhusneuvostoon.
Kokouskäsittely
Taru Mäkitalo esitti valittavaksi Ulla Keinovaaraa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti myöntää eron Ristenrauna Maggalle vanhusneuvoston
jäsenyydestä ja nimesi jäseneksi hänen tilalleen vanhusneuvostoon Ulla
Keinovaaraan.
Tiedoksi

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

Ristenrauna Magga Ulla Keinovaara Luottamushenkilökortisto
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Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020
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§ 179
Eronpyyntö nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta
ENODno-2020-206
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Selostus
Santeri Kirkkala on kunnanhallitukselle osoittamassaan sähköpostissa pyytänyt eroa
nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. Eronpyyntö on nähtävillä
kokouksessa.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.8.2017 § 265 nimennyt nuorisovaltuuston
puheenjohtajaksi Santeri Kirkkalan ja toiseksi jäseneksi Jenni Peterin.
Nuorisovaltuuston nuorison edustajat on valittu vuosittain.
Hallintosäännön 2 luvun (toimielinorganisaatio) § 16, vaikuttajaelimet, mukaan
kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Näihin valitaan 2 valtuutettua.
Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää eron Santeri Kirkkalalle nuorisovaltuuston
jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta.
Kunnanhallitus nimeää valtuutetuista jäsenen nuorisovaltuustoon Santeri Kirkkalan
tilalle.
Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustolle puheenjohtajan.
Kokouskäsittely
Taru Mäkitalo esitti, että valitaan Santeri Kirkkalan tilalle Elina Rousu-Karlsen, mikä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti myöntää eron Santeri Kirkkalalle nuorisovaltuuston
jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta.
Kunnanhallitus nimesi valtuutetuista jäseneksi Elina Rousu-
Karlsenin nuorisovaltuustoon Santeri Kirkkalan tilalle.
Kunnanhallitus nimesi nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Elina Rousu-Karlsenin.
Tiedoksi

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020

Santeri Kirkkala, Elina Rousu-Karlsen, nuorisovaltuusto/nuorisotyöntekijä,
luottamushenkilökortisto
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Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020
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§ 180
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n
muuttamisesta
ENODno-2020-187
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari, Jari Rantapelkonen
leni.karisaari@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Hallintojohtaja, Kunnanjohtaja
Selostus
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain
(410/2015) ja varainsiirtoverolain (931/1996) 4 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi kuntalain talousarviota koskeva sääntelyä
taloussuunnitelman tasapainon sekä alijäämän kattamisen osalta. Myös erityisen
vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä koskevaa
sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset
alijäämän kattamiskaudesta kuntarakenteen muutoksissa sekä säännökset
kuntayhtymien yhdistymisestä ja kuntayhtymän jakautumisesta. Myös kunnan
hallintoa koskevaan sääntelyyn ehdotetaan useita sisällöllisiä ja selkiyttäviä muutoksia.
Varainsiirtoverolakia (931/1996) ehdotetaan muutettavaksi siten, että
varainsiirtoveroa ei olisi suoritettava siirrettäessä kiinteistöjä tai arvopapereita
vastaanottavaan kuntayhtymään kuntayhtymien yhdistyessä tai kuntayhtymän
jakautuessa eikä siirrettäessä kiinteistö kuntien yhdistyessä tai siirrettäessä kunnan
osa toiseen kuntaan.
Kunnan hallinnon järjestämistä koskevaa sääntelyä on ilmennyt tarve kehittää
erityisesti kunnan riskienvalvonnan ja -hallinnan tehostamisen sekä kunnan
olosuhteista johtuvien joustomahdollisuuksien lisäämisen näkökulmasta. Kuntien
eriytymiskehitys ja talouden heikentyminen ovat lisäksi johtaneet tarpeeseen
täsmentää erityisesti kuntien ja kuntayhtymien taloussuunnitelmien tasapainoa ja
alijäämän kattamista sekä arviointimenettelyä koskevaa sääntelyä.
Esityksen tavoitteena on parantaa kuntien riskienhallintaa ja -valvontaa sekä
paikallisten olosuhteiden huomioimisen mahdollisuuksia.
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 30.10.2020.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa oheisena olevan lausunnon asiasta.

Päätös

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020
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§ 181
Sitoutuminen Tunturi-Lapin Leader ry.:n toimintaan 2021-2027
ENODno-2020-160
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Autto, Jari Rantapelkonen, Leni Karisaari
hannu.autto@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi, leni.karisaari@enontekio.
fi
Kehitysjohtaja, Kunnanjohtaja, Hallintojohtaja
Selostus
Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus esittää Enontekiön kunnalle maa- ja
metsätalousministeriöltä haettavan ohjelmakauden 2021-2027 kuntarahaosuuden
kattamista. Leader Tunturi-Lappi on paikallinen toimintaryhmä, joka toteuttaa Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on säilyttää, luoda ja
kehittää seutukunnan työpaikkoja ja palveluita sekä lisätä elinvoimaa toteuttamalla
omia hankkeita ja rahoittamalla paikallisten pk-yritysten ja yleishyödyllisten tahojen
hankkeita.
Maa- ja metsätalouministeriä edellyttää, että maaseuturahaston rahoitustoiminnassa
kuntien rahoituksen osuus on 20% rahoituskehyksen julkisesta osuudesta (joka on
yhteensä 4 550 000€). Alueen kuntien rahoitusosuus jaetaan asukasluvun (31.12.2019)
mukaisessa suhteessa seuraavasti: Kittilä 44,5%, Kolari 26,5%, Muonio 16% ja
Enontekiö 13%. Yhteensä vuosien 2021-2027 rahoituskehys Enontekiön kunnalta on
118 300€. Oheismateriaalina Leader Tunturi-Lappi ry.:n kirje Enontekiön
kunnanhallitukselle.
Leader Tunturi-Lapin esitys tarkoittaisi sitä, että po jaksolla Enontekiön kunnan
rahoitusosuus nousisi yli 20 000 euroa edelliseen jaksoon verrattuna. Enontekiön
vuosittainen osuus on kuluvalla kaudella ollut noin 13 000 euroa. Sen nostaminen
nykyisessä kunnan taloustilanteessa on kuitenkin perusteltua sillä yhdistyksen tuet
osoitetaan hakemusten perusteella myös Enontekiön kunnan alueelle.
Yritysvaikutusten arviointi
Myönteisiä vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää sitoutua Leader Tunturi-Lappi ry:n paikallisen kehittämisen
2021-2027 ohjelmaan ja sen rahoituskehykseen esitetyn mukaisesti 118 300 € eurolla,
ehdolla että kunnanvaltuusto myöntää ohjelmalle vuosittain talousarviossa tarvittavan
määrärahan.
Kokouskäsittely
Seppo Alatörmänen ja Birgitta Eira ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat
kokouksesta tämän pykälän ajaksi.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Leader Tunturi-Lappi ry Kehitysjohtaja
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Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020
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§ 182
Edustajan nimeäminen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun
yhteistyöryhmään
ENODno-2020-234
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Selostus
Metsähallitus on käynnistänyt projektin, jossa laaditaan saamelaisten kotiseutualueen
luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2022 - 2027. Suunnittelualue kattaa valtion maa-
ja vesialueet Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa, sekä Lapin paliskunnan alueen
Sodankylän kunnassa.
Luonnonvarasuunnittelun tavoitteena on todentaa luonnonvarojen hoitoon ja
käyttöön liittyvät tavoitteet ja mahdollisuudet sekä yhteensovittaa
omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin ja
saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaamiseen. Keskeinen osa
luonnonvarasuunnittelua on osallistaminen. Projektiin muodostettava keskeisiä
toimijoita edustava yhteistyöryhmä on merkittävin eri toimintojen yhteensovittamisen
foorumi. Perustettava yhteistyöryhmä kokoontuu projektin kuluessa kolmeen eri
työpajaan pohtimaan edellä mainittuja teemoja, tarkoituksena luoda toiminnan
linjauksia valtion maille ja vesille vuosille 2022 - 2027 saamelaisten kotiseutualueella.
Ensimmäinen työpaja järjestetään 21.10.2020 klo 10 -16, Saamelaiskulttuurikeskus
Sajoksessa Inarissa.
Pyytäisimme organisaatiotanne nimeämään edustajan ja hänelle
varajäsenen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun
yhteistyöryhmään. Pyydämme nimeämiset Metsähallitukselle 30.9.2020 mennessä.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja hänelle varajäsenen saamelaisten
kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmään.
Kokouskäsittely
Taru Mäkitalo esitti valittavaksi Birgitta Eiraa ja varalle Seppo Alatörmästä. Ulla
Keinovaara kannatti esitystä ja esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus päättää nimetä edustajaksi Birgitta Eiran ja hänelle varajäseneksi
Seppo Alatörmäsen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun
yhteistyöryhmään.
Tiedoksi
Valitut, Metsähallitus, luottamusmieskortisto
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Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020

37 (51)

§ 183
Edustajien nimeäminen alueellisen päivystyspalveluiden valmisteluryhmään (LSHP/PTH-
yksikkö)
ENODno-2020-232
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari, Raili Vienola
leni.karisaari@enontekio.fi, raili.vienola@enontekio.fi
Hallintojohtaja, Palvelu- ja asuntosihteeri
Selostus
Lapin sairaanhoitopiirin alueella sosiaali- ja terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen
valmiuden ylläpitämisessä ja päivystyksellisten palvelujen järjestämisessä tehdään
runsaasti erilaista seutukunnallista ja alueellista yhteistyötä.
Aiemmin yhteistyötä ja alueellisia toimintamalleja on valmisteltu ja koordinoitu
alueellisessa päivystyksen ja ensihoidon työryhmässä mutta sen toimeksianto on
päättynyt.
Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmässä 23.3.2020 on päätetty, että
- perustetaan alueellinen päivystyspalvelujen valmisteluryhmä, jonka tehtävänä ovat
1) virka-ajan
ulkopuolisen valmiuden ja päivystyksellisten palvelujen seuranta, koordinointi
jakehittäminen LSHP:n alueella yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena sekä 2)
näihin
liittyen päätösten, sopimusten ja perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman
osioiden valmistelu perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmälle
- päivystyspalvelujen valmisteluryhmään nimetään edustajat seuraavasti:
o viranhaltijat ensihoidosta, LKS:n päivystyspoliklinikalta ja sosiaalipäivystyksestä
o kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään. Esitykset
pyydetään koordinoimaan seutukunnittain siten, että kustakin seutukunnasta olisi
työryhmässä moniammatillinen edustus
o valmisteluryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston.
o perusterveydenhuollon yksikkö osoittaa valmisteluryhmälle valmistelijan ja sihteerin
- valmisteluryhmän kokoonpanon ja muutokset siihen hyväksyy PTH-yksikön
ohjausryhmä esittelijän esityksestä.
Kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään nimeämään ehdotuksensa edustajaksi ja
varahenkilöksi valmisteluryhmään sähköpostilla pth@lshp.fi 12.10.2020 mennessä.
Esitykset pyydetään koordinoimaan seutukunnittain siten, että kustakin
seutukunnasta olisi työryhmässä moniammatillinen edustus.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020

Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaaksi valmiusryhmään johtavan
sosiaalityöntekijän ja varalle sosiaalityöntekijän.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi
Valitut henkilöt, Lapin sairaanhoitopiiri, luottamusmieskortisto
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§ 184
Edustajan nimeäminen saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen vuosille 2020-2023
ENODno-2020-230
Valmistelija / lisätiedot:
Raili Vienola, Leni Karisaari
raili.vienola@enontekio.fi, leni.karisaari@enontekio.fi
Palvelu- ja asuntosihteeri, Hallintojohtaja
Selostus
Saamelaiskäräjät on asettanut kokouksessaan 28.2.2020 (1/2020, 19§) Saamelaisten
koulutusasiain yhteistyöelimen alkaneelle vaalikaudelleen. Yhteistyöelimen
tarkoituksena on edistää yhteistyötä saamelaisten koulutusasioissa ja edesauttaa
tiedon kulkua ja yhteydenpitoa yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden välillä.
Yhteistyöelin toimii neuvoa-antavana elimenä erillään Saamelaiskäräjien
linjaorganisaatiosta (kirjeen lopussa Saamelaiskäräjien 17.12.2019 hyväksymän
työjärjestyksen 6. luku).
Saamelaiskäräjät pyytää edustajanne ja varaedustajanne nimeämistä
yhteistyöelimeen vuosiksi 2020-2023. Saamelaiskäräjät on nimennyt omiksi
edustajikseen koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoffin,
projektipäällikkö Iiris
Mäenpään ja luokanopettaja Laura Niittyvuopion. Yhteistyöelimen puheenjohtajaksi
käräjien kokous nimesi Tauno Ljetoffin ja varapuheenjohtajaksi Iiris Mäenpään. Sih-
teerinä toimii Saamelaiskäräjien koulutussihteeri. Yhteistyöelin kokoontuu vuosittain 1-
2 kertaa. Jäsenten nimeämiset pyydetään perjantaihin 30.10.2020
mennessä. Yhteistyötahot maksavat entisen käytännön mukaisesti omien
edustajiensa matkustus- ja muut osallistumisesta aiheutuvat kulut. Yhteistyöelimen
ensimmäinen kokous järjestetään etäyhteyksin myöhemmin sovitta-vana ajankohtana
marras-joulukuussa 2020.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen vuosiksi
2020-2023 hallinnollisen rehtorin ja varalle apulaisjohtajan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi
Valitut henkilöt, Saamelaiskäräjät, luottamusmieskortisto

Enontekiön kunta
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§ 185
Edustajien nimeäminen Metsähallituksen kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan 2020-2024
ENODno-2020-229
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Selostus
Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 39 § nojalla Saamelaisten
kotiseutualueeseen kokonaisuudessaan kuuluvaan kuntaan asetetaan kuntakohtaiset
neuvottelukunnat, joiden tehtävänä on käsitellä valtionm aa- ja vesialueiden sekä
niihin kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.
Metsähallituksesta annetun Valtioneuvoston asetuksen (247/2016) 6§ mukaisesti Maa-
ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan
neuvottelukunnat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueille.
Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä, joilla k ullakin on
varajäsen. Neuvottelukunnassa tulee olla Metsähallituksen, saamelaiskäräjien,
kunnan, paliskuntien, kalatalousalueen, valtion metsätalousosakeyhtiöstä
annetussalaissa (235/2016) tarkoitetun osakeyhtiön, elinkeinoelämän ja kaupallisten
kalastajien edustus. Inarin kuntaan asetettavassa neuvottelukunnassa tulee olla myös
kolttien kyläkokouksen edustaja.
Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavan neuvottelukunnan tehtävänä on antaa
Metsähallitukselle lausuntojaja tehdä Metsähallitukselle aloitteita metsätaloutta,
valtion maan myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta, luonnonvarasuunnittelua,
moottorikelkkareittien ja -urien suunnittelua, maastoliikenne-, metsästys- ja
kalastuslupias ekä valtion vesien kalatalouskysymyksiä koskevissa asioissa.
Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muulle jäsenelle sekä
sihteerille ja asiantuntijoille maksetaan palkkiota kokoukseen osallistumisesta
valtiovarainministeriön kokouspalkkioita koskevan kulloinkin voimassa olevan
suosituksen mukaisesti. Kokoukseen osallistumisesta ei makseta muuta palkkiota eikä
ansionmenetystä korvata. Jäsenten ja asiantuntijoiden matkakulut korvataan valtion
matkustussäännön mukaan lukuun ottamatta valtion viranomaisten ja laitosten
palveluksessa olevien matkoja.
Nykyisten neuvottelukuntien kausi päättyy 5.10.2020. Uudet neuvottelukunnat
asetetaan neljäksi vuodeksi. Tällä kirjeellä Maa- ja metsätalousministeriö pyytää
nimeämään jäsenehdokkaat ja heille henkilökohtaiset varajäsenehdokkaat
Metsähallituksen kuntakohtaisiin neuvottelukuntiin seuraavasti:
Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kuntia pyydetään ehdottamaan kolmeen
neuvottelukuntaan kuntien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan
tehtävässä ja hänen varajäsenensä, elinkeinoelämää edustavan jäsenen ja hänen
varajäsenensä sekä kaupallisia kalastajia edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä.
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Inarin, Utsjoen ja Enontekiön merkkipiirien paliskuntia pyydetään ehdottamaan oman
kuntansa neuvottelukuntaan merkkipiirin paliskuntien edustajan ja hänen
varajäsenensä.
Metsähallitusta pyydetään ehdottamaan kuhunkin kuntakohtaiseen
neuvottelukuntaan Metsähallituksen edustajan ja hänen varajäsenensä.
Metsähallitus Metsätalous Oy:tä pyydetään ehdottamaan kuhunkin kuntakohtaiseen
neuvottelukuntaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n edustajan ja hänen varajäsenensä.
Inarin, Enontekiön ja Tenon kalatalousalueita pyydetään ehdottamaan oman kuntansa
neuvottelukuntaan kalatalousalueen edustajan ja hänen varajäsenensä.
Saamelaiskäräjiä pyydetään ehdottamaan kuhunkin kuntakohtaiseen
neuvottelukuntaan Saamelaiskäräjien edustajan, joka toimii puheenjohtaja
/varapuheenjohtajan tehtävässä ja hänen varajäsenensä sekä Utsjoen ja Enontekiön
kuntakohtaisiin neuvottelukuntiin toisen saamelaiskäräjien edustajan ja hänen
varajäsenensä.
Kolttien kyläkokousta pyydetään ehdottamaan Inarin kuntakohtaiseen
neuvottelukuntaan Kolttien kyläkokouksen edustajan ja hänen varajäsenensä.
Ylläolevan ohjeistuksen lisäksi ehdokkaiden nimeämisessä tulee huomioida naisten ja
miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 § säännökset, joiden mukaan valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta
johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään
ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien
mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
Kuntakohtaisten neuvottelukuntien puheenjohtajuudet on tarkoitus järjestää
kiertoperiaatteella siten, että ministeriö nimittäisi Saamelaiskäräjien edustajan
Utsjoen ja Inarin kuntien neuvottelukuntien puheenjohtajaksi neuvottelukuntien
asettamispäivästä kahden vuoden ajaksi minkä jälkeen he toimisivat
neuvottelukuntien varapuheenjohtajina neuvottelukunnan nelivuotiskauden loppuun.
Kunnan edustajat toimisivat Utsjoen ja Inarin neuvottelukunnissa neuvottelukuntien
asettamispäivästä kahden vuoden ajan varapuheenjohtajina ja loppukauden
puheenjohtajina. Enontekiön neuvottelukunnassa kunnan edustaja toimisi
puheenjohtajana neuvottelukuntien asettamispäivästä kahden vuoden ajan ja
Saamelaiskäräjien edustaja varapuheenjohtajana. Loppukauden ajan
saamelaiskäräjien edustaja toimisi puheenjohtajana ja kunnan edustaja
varapuheenjohtajana.
Neuvottelukunnan työhön osallistumista ja jäsenten aktiivisuutta tilastoidaan osana
kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien seurantaa Maa- ja
Metsätalousministeriössä.
Esitykset neuvottelukuntien jäseniksi ja varajäseniksi tulee toimittaa maa- ja
metsätalousministeriön kirjaamoon viimeistään maanantaina 19.10.2020
sähköpostitse (kirjaamo(at)mmm.fi) tai kirjeitse (osoite alla). Esitettävistä henkilöistä
tulee olla mukana seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, yhteystiedot (sähköpostiosoite
ja postiosoite), ehdokkaan taustaorganisaatio ja asema siinä (titteli) sekä lyhyt selvitys

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020

42 (51)

ehdokasvalintamenettelystä (pöytäkirjanote tms.) Mikäli ei esitetä sekä mies- että
naisehdokkaita, tulee perustella lyhyesti, miksi näin ei voida toimia.
Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä Metsähallituksen kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan
jäsenen ja varajäsenen.
Kokouskäsittely
Taru Mäkitalo esitti jäseneksi Seppo Alatörmästä ja varalle Elli-Maria Kultimaa, mikä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päättää nimetä Metsähallituksen kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan
jäseneksi Seppo Alatörmäsen ja varajäseneksi Elli-Maria Kultiman.
Tiedoksi
Valitut, Maa- ja metsätalousministeriö (ml. valittujen tiedot), luottamusmieskortisto
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Kunnanhallitus
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§ 186
Edustajan nimeäminen Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimeen
toimikaudeksi 2020-2023
ENODno-2020-231
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Selostus
Saamelaiskäräjät kutsuu osallistumaan Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain
yhteistyöelimen toimintaan toimikaudeksi 2020-2023. Saamelaiskäräjät pyytää
organisaatiotanne nimeämään yhteistyöelimeen jäsenen ja henkilökohtaisen
varajäsenen.
Saamelaiskäräjien kokous asetti saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain
yhteistyöelimen toimikaudeksi 2020-2023 kokouksessaan 27.-28.2.2020 (20 §).
Saamelaiskäräjät nimesi yhteistyöelimeen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
yhden jäsenen ja päätti pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä, Lapin
aluehallintovirastoa, Lapin sairaanhoitopiiriä, saamelaisalueen kuntia, Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitosta ja Sámi
Soster ry:tä nimeämään edustajansa yhteistyöelimeen.
Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimen tarkoituksena on edistää
yhteistyötä saamelaisten hyvinvointiasioissa ja edesauttaa yhteistyöhön osallistuvien
organisaatioiden välistä kansallsita ja rajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyöelin toimii
neuvoa-antavana elimenä erillään saamelaiskäräjien linjaorganisaatiosta. Käräjien
kokous nimeää elimeen kolme jäsentä yksi kustakin kieliryhmästä, muut tahot
nimeävät kukin yhden jäsenen. Lisäksi kukin taho nimeää jäsenelle henkilökohtaisen
varajäsenen. Lisäksi yhteistyöelimessä voi olla asiantuntijajäseniä yhteistyöelimen
päättämällä tavalla. Sen tarkoitus, asema, tehtävät, asettaminen ja kokoonpano on
määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 luvussa.
Saamelaiskäräjien työjärjestyksen (86 §) mukaan yhteistyöelimen tehtävänä on:
1) Edistää saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja kehittämistä
rajayhteistyö huomioiden,
2) seurata saamelaisen sosiaali- ja terveysasioiden kehitystä,
3) toimia asiantuntijana saamelaisten sosiaali- ja terveysasioissa sekä
4) tehdä esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja saamelaisten
hyvinvointikysymyksissä.
Kukin taho vastaa edustajansa kokous- ja muista kuluista, jotka aiheutuvat
yhteistyöelimen toimintaan osallistumisesta.
Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää nimetä saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain
yhteistyöelimeen johtavan sosiaalityöntekijän ja varalle vanhustenhuollon
palvelupäällikön.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi
Valitut, Saamelaiskäräjät, luottamushenkilökortisto
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§ 187
Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi
päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92
§:ssä.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on
ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä
lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt,
ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30
päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 188
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ei ollut.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 189
Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston
puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten
ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä
ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.
Tapahtuneet
22.-23.9 Lapin kunta- ja aluekehityspäivät
23.9 Lapin kuntajohtajatapaaminen
23.9 LSHP neuvottelukunta
23.9 Ympäristönsuojelun yhteistoiminnan kuntapalaveri, Sodankylä
23.9 Muonion ja Enontekiön sote-yhteistyöselvitys
24.9 Kilpisjärven kaava-asiat, palaveri Kilpisjärvi
24.9 Tornionlaakson Neuvoston hallitus
25.9 Valtakunnalliset isännöintipäivät, Hetta
25.9 Enontekiön lentoasema, viikkopalaveri
30.9 Valtuustoseminaari
1.10 Tunturi-Lapin Kehitys, laajentumisneuvottelujen työpaja, Särkijärvi
6.10 Kuntarahoitus, palaveri
7.10 ICT-ulkoistaminen seminaari valtuutetuille
8.10 Tarkastuslautakunnan kokous
8.10 Ensihoidon kustannusten jako, LSHP & kunnat
8.10 Kuntajohtajapäivät
13.10 Konsernin johtoryhmä
13.10 Suomen kotimaan lentoliikennejärjestelmän uudistaminen, suunnittelukokous
(Enontekiö, Kokkola-Pietarsaari, Iisalmi, Varkaus, Lappeenranta ja Vaasa)
14.10 Julkisen hallinnon ylimmän johdon digiturvallisuusseminaari, kunnanjohtajan
kommenttipuheenvuoro
Tulossa
20.10 Yhdistysfoorumi
20.10 Karesuvannon kylätilaisuus
21.-23.10 Yhteistoiminta Inarin kunnan kanssa
22.10 Helsingin yliopisto-Enontekiön kunta yhteistöryhmä
22.10 Kirjojen julkistamistilaisuus, kunnan puheenvuoro, Tunturi-Lapin luontokeskus
27.10 Maakuntajohtajan tapaaminen, Hetta
3.11 Muonion-Enontekiön PTH-palaveri
9.11 Kunnanhallitus
11.11 Valtuusto
11.11 Hinku johtoryhmä
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11.11 Lapin liikennejärjestelmä työryhmä
14.11 Yrittäjägaala
19.-20.11 Tulevaisuusajattelukoulutus valtuutetuille ja laajennetulle johtoryhmälle
Valmistelussa
- Sähköyhtiön myyntiasia
- Enontekiön lentoasema-asian valmistelu
- Talousarvio 2021
Muut
- Enontekiön lämpökeskuskauppa tehty, lämpökeskus siirtyi Hooli Oy:ltä Enontekiön
kunnalle
- Kunnanjohtajan TA2021 esitys kuntalaisille kommentoitavissa kunnan verkkosivuilla.
Palaute suoraan kunnanjohtajan sähköpostiin.
- Kunnanhallitukselle järjestetään CaseM-koulutustilaisuus seuraavasti:
kunnanhallituksen puheenjohtajistolle 19.10 klo 12-14 ja kunnanhallitukselle 27.10 klo
14-16.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Kokouskäsittely
Jaakko Alamattila:
-Miksi Enontekiöllä myönnetään rakennusluvat jälkikäteen. Eikä anneta mitään
sanktioita, vaikka rakennukset on olleet 10-vuotta ilman lupia. Kuinka paljon on tullut
kunnalle tappioita noista vuosista. Mitä hyötyä kunnan rakennustarkastajasta on, jos
se toimii näin?

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tämän pykälän jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi että avataan pykälä
174, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§171, §172, §173, §174, §176, §180, §187, §188, §189
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§175, §177, §178, §179, §181, §182, §183, §184, §185, §186
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
19.10.2020

16/2020

51 (51)

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

