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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja
Pekka Tjäderhane, 1. varapuheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, 2. varapuheenjohtaja, poistui 19:01
Helinä Hautamäki
Janne Näkkäläjärvi
Jarno Viitanen
Kari-Pekka Stoor
Muut saapuvilla olleet
Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, sihteeri
Birgitta Eira, Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, saapui 12:17
Outi Kurkela, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Hannele Kumpulainen, Hallintosuunnittelija, sihteeri, saapui 15:29, poistui 16:29
Poissa

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Leena Palojärvi
Puheenjohtaja

Esko Rautiainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
26.01.2022

26.01.2022

Helinä Hautamäki

Janne Näkkäläjärvi
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§7
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.
Kunnan hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan" ja 127 §:n mukaan "kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen
päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla."
Viimeksi kunnanhallitus on päättänyt kokouspaikastaan 23.11.2020 § 211 ja todennut,
että kunnanhallituksen kokouspaikka on valtuustosali ja etäyhteys
(Teams). Puheenjohtaja esitti kokouksessa 14.1.2022, että jatkossa kaikki kokoukset
ovat läsnäolokokouksia, joten asiasta on syytä päättää kunnanhallituksessa.
Todetaan, että Lapin sairaanhoitopiiri on epidemian leviämisalue. Kahden viikon
ilmaantuvuusluku (3.–16.1.) on 2561,9/100 000 asukasta. Voimassa olevat ohjeistukset
ovat seuraavat:
1. Hakeudu testiin
Jos sairastut lievästikin, mene koronatestiin ja pysyttele eristäytyneenä kunnes vastaus
tulee.
2. Pidä turvavälit
Pidä turvaväliä esimerkiksi kaupoissa ja muissa julkisissa sisätiloissa sekä
joukkokokoontumisissa. Ylipäänsä vältä joukkokokoontumisia.
3. Käytä kasvomaskia
Kasvomaskisuositus on nyt voimassa kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa ei voida
pitää turvaväliä (joukkoliikenne, kaupat, ravintolat, konsertit).
4. Yski oikein
Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai omaan hihaan.
5. Pidä huolta käsihygieniasta
Huolehdi käsien pesusta tai käsien desinfektiosta useasti päivässä. Pieni käsidesipullo
kulkee kätevästi taskussa!
6. Seuraa tilannetta
Seuraa koronavirustiedotusta ns. ”koronasäätiedotusta”. Koronatilanne ei ole vielä
ohi, ja sen vuoksi on edelleen seurattava tilanteen kehittymistä, noudatettava
ohjeistuksia ja toimittava vastuullisesti.
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Niin ikään kunnanhallituksen esityslistalla on asia: "Digitiekartan hyväksyminen" Sen
eräänä pyrkimyksenä on etätyön ja monipaikkaisen työn tekemisen mahdollisuuksien
kehittämiseen. Läsnäolokokouksiin palaaminen sotii digitiekartassa esitettyä
päämäärää vastaan, minkä lisäksi se
1. vaikeuttaa kaukana asuvien/ töissä olevien mahdollisuutta osallistua kokouksiin
2. lisää kustannuksia matkakorvausten ja ansionmenetyskorvausten muodossa.
Vastapainoksi on syytä todeta, että Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuminen on
haastavampaa etenkin puheenjohtajalle ja kokouksen pöytäkirjanpitäjälle.
Etäosallistumisessa ei myöskään välttämättä synny samanlaista ryhmäytymistä, kuin
läsnäolokokouksissa. Ryhmäytyminen on erittäin tärkeä asia kunnanhallituksen työn
ja varsinkin sen tulosten kannalta.
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 ja päättää
kokouspaikasta kunnanhallituksen tulevissa kokouksissa tietoisena edellä kerrotuista
hyöty-/ haitta- / riskitekijöistä.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista ja sen käsittelyjärjestys
hyväksyttiin sillä muutoksella, että puheenjohtaja poisti esityslistalta asiat numerot 8
(oheismateriaali puuttuu), 10 (ristiriidassa aiemman päätöksen kanssa) , 12
(ristiriidassa aiemman päätöksen kanssa) , 14, 15, 18 (oheismateriaali puuttuu), 19, 20,
24 ja 33.
Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Helinä Hautamäen ja Janne
Näkkäläjärven.
Jatkossa kunnanhallituksen kokoukset järjestetään läsnäolokokouksina
kunnanviraston valtuustosalissa.
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§9
Kunnan johtamisjärjestelyt
ENODno-2022-24
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Liitteet

1 kannanotto_johtamisjärjestelyt_25012022.pdf
Kunnanjohtajan vaihtuessa on herännyt poliittinen tarve selvittää kunnan
johtamisjärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdot. Keskustelua on käyty siitä, että
jatkaako kunta perinteisellä kunnanjohtajajärjestelmään pohjautuvalla mallilla, vai
valitaanko kunnalle pormestari.
Kunnanhallitus on 14.1.2022 päättänyt evästää viranhaltijavalmistelua kunnanjohtajan
avoimen viran valmisteluun: "Kunnanhallitus antaa evästyksenä, että seuraavaan
kunnanhallituksen kokoukseen valmistellaan kunnanjohtajan avoimen viran
hoitaminen siihen saakka kunnes on päätetty pysytäänkö kunnanjohtajamallissa, vai
otetaanko pormestarimalli käyttöön ja kunnes vakinainen viranhaltija ottaa viran
vastaan".
Keskeisimmät erot kunnanjohtajamallissa ja pormestarimallissa ovat:
Kunnanjohtaja (kuntalaki 41 § 1. - 3. mom)
"Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai
määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä
saanut tulee valituksi.
Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä
saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu."
Kunnanjohtajan kanssa on solmittava kuntalain 42 §:n mukaisen johtajasopimus, jossa
sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä ja siihen voidaan ottaa määräyksiä
kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa
ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.
Niin ikään johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla
kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä
tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia
kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.
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Edelleen kuntalain 43 §:n mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää
hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen.
Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle
on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus
tulla kuulluksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa
kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön.
Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.

Pormestari (kuntalaki 44 §):
Pormestari on kunnan luottamushenkilö, joka toimii kunnanhallituksen
puheenjohtajana.
"Pormestarin valitsee valtuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan pormestariksi.
Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi ja toimikausi jatkuu
siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu.
Pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia. Jos vaalissa kukaan ei
ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä
saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Tässä on
huomattava se, että kun muut kunnanhallituksen jäsenet valitaan eri vaalissa ja jos
tämä toimitetaan suhteellisena vaalina, niin pormestarin poliittinen sidonnaisuus ei
vaikuta vaalitulokseen, koska hänet on jo valittu eri vaalissa.
Edelleen on otettava huomioon tasa-arvolaista johtuvat säännökset, koska
pormestarikin on kunnanhallituksen jäsen.
Kuntalain 34 §:n 3. - 4. momenttien mukaan valtuusto voi erottaa pormestarin ja
apulaispormestarin kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta.
Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.
Pormestarilla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada
kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu."
Suomalaisessa pormestarimallissa pormestari on valtuuston enintään
toimikaudekseen valitsema luottamushenkilö ja aina kunnanhallituksen
puheenjohtaja. Hän on kunnan luottamushenkilö, johon sovelletaan
luottamushenkilöitä koskevia kuntalain säännöksiä.
Luottamushenkilön yleisistä vaalikelpoisuudesta (kuntalaki 71 §) pormestari poikkeaa
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siinä, että hänen kotikuntansa voi olla muu kuin se kunta, jonka pormestariksi hänet
valitaan. eikä hänen tarvitse olla kotikuntansa valtuutettu. Valtuusto voi kuitenkin
päättää, että hänen on oltava kyseisen kunnan valtuutettu.

Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kuntalaista johtuvat keskeiset eroavaisuudet
kunnan johtamisjärjestelmän osalta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirjaan liitettiin Janne Näkkäläjärven ynnä muiden valtuutettujen ja
varavaltuutettujen allekirjoittama kannanotto Enontekiön kunnan
johtamisjärjestelyihin.
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§ 11
Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt
ENODno-2022-21
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
Selostus
Kunnanjohtajan virka tulee avoimeksi 1.3.2022 alkaen.
Kunnanhallitus päätti 14.1.2022 seuravaa: "Kunnanjohtajan viran auki julistaminen
palautetaan valmisteluun henkilöstöohjeen edellyttämällä tavalla. henkilöstöohje
kohta 4. Kunnanhallitus antaa evästyksenä, että seuraavaan kunnanhallituksen
kokoukseen valmistellaan kunnanjohtajan avoimen viran hoitaminen siihen saakka
kunnes on päätetty pysytäänkö kunnanjohtaja mallissa, vai otetaanko pormestari
malli käyttöön ja kunnes vakinainen viranhaltija ottaa viran vastaan. Avoimen
viranhoitaminen väliaikaisjärjestelyin kestää maksimissaan 6 kk. Kunnanjohtajan viran
täyttämisprosesissa selvitetään konsulttipalvelun käyttöä, sen mahdollista hintaa ja
aikataulua, kuinka kauan rekrytointi voi kestää konsulttipalvelun kautta."
Kunnanvaltuusto on 14.12.2021 päättäessään kunnan talousarviossa ja -
suunnnitelmasta 2022-2024 hyväksynyt yksimielisesti hallinnon
henkilöstövahvuuden ja tavoitteet sekä määrärahat. Kunnanjohtajan virka on
hyväksytty talousarviossa 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024. Valtuuston tahtotila
on, että kunnanjohtajan virka on kunnassa ja se täytetään. Valtuustolla oli
talousarviosta päättäessään tieto, että virassaoleva kunnanjohtaja siirtyy muihin
tehtäviin. Valtuusto ei näinollen ole jättänyt kunnanhallitukselle harkintaa täytetäänkö
kunnanjohtajan virka vai ei. Valtuuston vastikään hyväksymässä talousarviossa ei ole
tavoitteena, että kunnanjohtajamallin vaihtoehtona selvitettäisiin muita
johtamismalleja kuten pormestarimallia.
Enontekiön kunnassa on johtamisjärjestelmä, jossa kunnanjohtaja johtaa kuntalain
mukaisesti kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja
muuta toimintaa. Tarkemmat määräykset johtamisjärjestelmästä on valtuuston
hyväksymässä hallintosäännössä, joka sisältää kunnanjohtajan viran.
Kunnan hallintosäännön 29 §:n mukaan "Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan
ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin,
milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta
pidemmän ajan, ottaa virkaan määräaikaisen viran hoitajan tai avoimen viran hoitajan
enintään kuuden kuukauden ajaksi."
Enontekiön kunnan kunnanjohtajan rekrytointi hoidettiin viime kerralla alle kahdessa
kuukaudessa.
Edellä mainituilla perusteillä kunnanjohtajan virka tulee täyttää viipymättä.
Yritysvaikutusten arviointi
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Ei vaikutuksia
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi, että hallintosäännön mukaan
kunnanjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja.

Äänestykset
Esittelijä: "JAA" Leena Palojärvi: "EI"
Jaa
Helinä Hautamäki
Janne Näkkäläjärvi
Elli-Maria Kultima
Ei
Jarno Viitanen
Leena Palojärvi
Pekka Tjäderhane
Kari-Pekka Stoor
Päätös
Käydyn keskustelun aikana Leena Palojärvi esitti, että kunnanjohtajan virkaa ei laiteta
avoimeksi 1.3.2022 vaan asia palautetaan valmisteluun, perusteluina virkaan liittyvät
mahdolliset virkatehtävien uudelleenjärjestelyt soteuudistuksesta sekä mahdollisesta
siirtymisestä pormestarimalliin. Edelleen hän esitti, että valtuustolle esitetään
avoimen viranhoitaminen suostumuksen perusteella, ilman hakumenettelyä ja että
valtuusto valitsee kunnanjohtajan avoimen viranhoitajaksi henkilön määräajaksi
enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen asti, kunnes tehtävään on valittu vakinainen
viranhaltija.
Perustelut: Enontekiön kunnan henkilöstöohje 4.1. Henkilöstön ottamisesta
palvelussuhteeseen todetaan mm. seuraavaa: ”Vakinaiseen palvelussuhteeseen
ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen
tarkasteluun. Avoimeksi tulevan viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.)
osalta tulee ensin selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai
täyttää mahdollisesti osa-aikaisena ja voidaanko olemassa olevan henkilöstön
työpanosta kohdentaa uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyödyntää
uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot), toteuttaa uusia
henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja, hyödyntää ostopalveluja. Mikäli tehtävä
päätetään täyttää em. selvityksen jälkeen, on selvitettävä, ovatko tehtävät muuttuneet
tai muuttumassa sellaisiksi, että tehtäväkuvaa, tehtävänimikettä tai tehtävässä
vaadittavaa osaamista on muutettava vastaamaan paremmin kunnan
palvelutuotannon tarpeita.
On erittäin tärkeää, että etukäteen on perusteellisesti mietitty, minkälaiset
hakukriteerit täyttävä työntekijä/viranhaltija halutaan palkata.” Kuntien tehtävät
muuttuvat olennaisella tavalla soteuudistuksen astuttua voimaan ja uusien
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hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Kunnanjohtajan viran lisäksi
Enontekiöllä ovat avoinna hallintojohtajan ja kehitysjohtajan virat, eikä lautakuntien
rakenteissa ole huomioitu soteuudistusta.
Edellä mainituista syistä johtuen, kunnan johtamisjärjestelyitä on tarkasteltava
kokonaisuutena uudelleen huomioiden soteuudistuksen vaikutukset kuntien
talouteen ja henkilöstömäärän. Näin ollen, tulee tarkastella avoimeksi tulleiden
virkojen tehtävänkuvien tarkoituksenmukaisuus ja ajantasaisuus sekä kunnan
organisaatiorakenne, ennen virkojen auki julistamista, jotta kunnan
organisaatiorakenne vastaa muuttunutta toimintaympäristöä hyvinvointialueiden
aloittaessa toimintansa 1.1.2023.
Avoimeksi tullutta kunnanjohtajan virkaa hoidetaan määräaikaisesti, kuitenkin siten,
että järjestely kestää enintään 6 kk tai siihen asti kunnes tehtävään on valittu
varsinainen viranhoitaja. Kuntalain mukaan kunnanjohtajan avoimen tehtävän
hoitamiseksi voidaan perustellusta syystä valtuuston päätöksellä valita henkilö
suostumuksensa perusteella ja ilman hakumenettelyä. KuntaL §41 ja §88 mom. 5
Edelleen Enontekiön kunnan hallintosäännössä todetaan, että "Kunnanjohtajan
sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja.
Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo
kestää kahta kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan määräaikaisen viran hoitajan tai
avoimen viran hoitajan enintään kuuden kuukauden ajaksi." Hallintosäätö §29.
Ottaen huomioon Enontekiön kunnan johtamisjärjestelyiden tilanteen ja muuttuvan
toimintaympäristön, hallinnon toimivuuden turvaamiseksi on syytä esittää valtuustolle
avoimen viran hoitajan valitsemista väliajalle ja vakauttaa tilanne poikkeuksellisissa
olosuhteissa mahdollisimman häiriöttömästi. Edelleen esitän, että tämä pykälä
tarkastetaan kokouksessa
Jarno Viitanen kannatti Leena Palojärven tekemää esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa
esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian
ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Leena Palojärven
tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.
Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3”JAA”- ja 4 ”EI”-ääntä, joten
puheenjohtaja totesi Leena Palojärven esityksen tulleen kunnanhallituksen
päätökseksi.
Elli-Maria Kultima, Janne Näkkäläjärvi ja Helinä Hautamäki jättivät eriävän
mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.
Eriävä mielipide
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Janne Näkkäläjärvi
Jätän eriävän mielipiteen
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§ 12
Poistettu listalta
ENODno-2022-11
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
-
Päätös
Poistettu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen
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Kunnanhallitus

Pöytäkirja
25.01.2022

2/2022

16 (52)

§ 13
Hallintojohtajan sijaisjärjestelyt 2022
ENODno-2022-21
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
Selostus
Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi 6.3.2022 hallintojohtajan irtisanouduttua virasta.
Hallintojohtaja johtaa kunnan hallintotoimialaa ja vastaa kestävästä kunnan
hallinnosta. Hallintojohtaja vastaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessista (ml. kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelu).
Hallintojohtaja tukee kunnanjohtajaa kuntakonsernin kehittämisessä.
Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat kunnanhallituksen asioiden valmistelu
yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanvaltuuston ja –hallituksen sihteerin
tehtävät sekä päätösten täytäntöönpano. Hallintojohtaja vastaa hallinnon toimialasta,
johon kuuluu kunnan talous- ja tietohallinto, ICT sekä ruoka- ja puhtauspalvelu.
Tehtävään sisältyy esimiestyötä. Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja
hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan sijainen.
Hallintosäännön 40 §:n mukaan valtuusto valitsee prosessinjohtajat (kunnanjohtaja,
hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja).
Kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa
kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Hallintosäännön 38 § 2 momentin mukaan muiden virkojen kuin kunnanjohtajan viran
osalta kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa kunnanhallituksessa
ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat muutokset tarvittaessa.
Kunnanhallitus päätti 21.12.2021 § 355, että hallintojohtajalle ei
myönnetä virkavapaata ja totesi, että Enontekiö tarvitsee kuntaan vakituisen,
sitoutuneen, pätevän ja aikaansaavan hallintojohtajan mahdollisimman pian.
Kunnanhallitus päätti 14.1.2022 § 5 seuraavaa: ”Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi
hallintojohtajan irtisanoutumisilmoituksen ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.
Hallintojohtajan loman ajan hallintojohtajan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin,
henkilöstöohjeen mukaisesti. Hallintojohtajan viran kelpoisuusehdot ja
hallintojohtajan viran auki julistaminen palautetaan valmisteluun hallintosäännön ja
henkilöstöohjeen edellyttämällä tavalla. Hallintosääntö 5 luku kohta 38 ja
henkilöstöohje kohta 4 Viran täyttämisprosessissa selvitetään konsulttipalvelun
käyttöä, sen mahdollista hintaa ja aikataulua, kuinka kauan rekrytointi voi kestää
konsulttipalvelun kautta"
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Kunnanvaltuusto on 14.12.2021 päättäessään kunnan talousarviosta ja -
suunnnitelmasta 2022-2024 hyväksynyt yksimielisesti hallinnon
henkilöstövahvuuden ja tavoitteet sekä määrärahat. Hallintojohtajan virka on
hyväksytty talousarviossa 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024. Valtuuston päätös
on, että Enontekiön kunnassa on hallintojohtajan virka ja se täytetään. Valtuusto ei ole
jättänyt kunnanhallitukselle harkintaa täytetäänkö hallintojohtajan virka vai ei.
Enontekiön kunnassa on johtamisjärjestelmä, jossa hallintojohtaja johtaa hallinnon
toimialaa, hallintopalveluita ja tukipalvelut prosessia. Tarkemmat määräykset
johtamisjärjestelmästä on valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä, joka sisältää
hallintojohtajan viran.
Enontekiön kunnan henkilöstöohje on kuntalaille ja hallintosäännölle
alisteinen. Kunnanhallituksen päätös siitä, että asia palautetaan valmisteluun
henkilöstöohjeen edellytämällä tavalla on lähtökohtaisesti vastoin valtuuston tahtoa,
sillä valtuusto on hyväksynyt äskettäin talousarvion, joka sisältää hallinnon kaikkien
virkojen säilyttämisen vuoden 2021 tasolla. Valtuuston hyväksymä Enontekiön kunnan
vuoden 2022 talousarvio sitoo kunnanhallitusta.
Kunnan hallintojohtajan tehtävän hoitaminen vaatii hallintoon liittyvää lainsäädännön
tuntemusta sekä kunnan talouden tuntemusta sekä käytännön kokemusta vastaavista
tehtävistä. Kunnan hallinto on muutoksissa mm. sote-muutoksen / hyvinvointialueen
sekä työvoimapalveluiden osalta. Juuri näissä muutoksissa kunnassa tulee pitää
huolta kunnan hallinnon ja talouden osaamisesta. Hyvä hallinto edellyttää
kunnallishallinnon hyvää perehtyneisyyttä. Hallintojohtaja on kunnan keskeisin
hallinnon osaaja, joka toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa
hallintoasioissa.
Kunnassa hallintojohtajan tehtävää ei kyetä eikä ole syytä hoitaa sisäisin järjestelyin
nykyisessä henkilöstötilanteessa. Johtoryhmän neljästä johtavan viranhaltijan
tehtävästä on pysyvästi täytetty vain henkilöstöjohtajan virka. Henkilöstöjohtaja on
"kädet täynnä" töitä oman tehtäväkuvan mukaisissa tehtävissä mm.
henkilöstöasioissa ja lisäksi hänelle on jo ennestään määrätty lisätehtävä (Hetta
Hiihttomaahan liittyviä tehtäviä). Työnantajan tulee turvata työnteon edellytykset ja
välttää kuormittamasta työntekijöitä haitallisesti. Työnantajan tulee huolehtia siitä,
että työtehtävät on mitoitettu oikein. Lisäksi aikaisemmin kunnansihteerin sijaisuutta
hoitanut on ilmoittanut ettei ole käytettävissä hallintojohtajan sijaisuuteen, ja muilta
osin kunnan organisaatiossa ei ole hallintojohtajan tehtävässä vaadittavaa riittävää
osaamista kunnallishallinnosta ja -taloudesta.
Hallintojohtajan viransijaisena on toiminut hallintotieteiden maisteri Esko Rautiainen.
Hän on toiminut kunta-alalla erilaisissa hallinto- ja johtamistehtävissä yli 30 vuotta,
mm. viidessä kunnassa kunnanjohtajana ja useissa hallintojohtajana tai vast. .
Em. perusteilla hallintojohtajan virka tulee laittaa haettavaksi ja täyttää
mahdollisimman nopeasti kunnanvaltuuston tahdon mukaisesti.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Ehdotus
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Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että hallintojohtajan tehtävää ei ole tarkoituksenmukaista
hoitaa sisäisin järjestelyin selostusosassa mainituin perustein.
Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan viransijainen Esko Rautiainen otetaan
hallintojohtajan avoimen viranhoitajaksi 5.2.2022 lukien siihen saakka kunnes
hallintojohtajan virka on täytetty julkisen haun kautta.
Äänestykset
Ne, jotka kannattavat viranhaltijan esittämää päätösesitystä äänestävät ”jaa” ja ne
jotka kannattavat puheenjohtaja Leena Palojärven esitystä äänestävät ”ei”.
Jaa
Helinä Hautamäki
Janne Näkkäläjärvi
Elli-Maria Kultima
Ei
Jarno Viitanen
Kari-Pekka Stoor
Pekka Tjäderhane
Leena Palojärvi
Päätös
Kunnanhallitus piti tauon 15.20-16.12. Tauon päätyttyä klo 16.12 puheenjohtaja
suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla pois
lukien sihteeri Esko Rautiainen, joka on esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä tässä pykälässä toimi Hannele Kumpulainen.
Leena Palojärvi esitti, että hallintojohtajan tehtäviä hoidetaan henkilöstöohjesäännön
mukaan sisäisin järjestelyin siihen saakka, kunnes hallintojohtajan virka on täytetty, ja
varsinainen viranhaltija ottaa viran vastaan.
Edelleen esitän, että henkilöstöjohtaja Matti Ikonen valitaan hallintojohtajan
viransijaiseksi em. ajaksi.
Matti Ikonen on antanut tähän suostumuksen.
Esitän, että tämän pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Jarno Viitanen ja Pekka Tjäderhane kannattivat puheenjohtaja Leena Palojärven
esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
viranhaltijan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan
nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ”
jaa” ja ne jotka kannattavat puheenjohtajan Leena Palojärven esitystä, jota Jarno
Viitanen ja Pekka Tjäderhane ovat kannattaneet äänestävät ”ei”. Äänestysesitys
hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä ja 4 ”ei”
ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys on tullut kunnanhallituksen
päätökseksi.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Eriävä mielipide
Janne Näkkäläjärvi
Jätän eriävän mielipiteen
Helinä Hautamäki
Jätän eriävän mielipiteeen
Elli-Maria Kultima
Jätän suullisen eriävän mielipiteen.
Esteellisyys
Esko Rautiainen
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§ 14
Poistettu listalta
ENODno-2022-25
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
-
Päätös
Poisttetu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen
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§ 15
Poistettu listalta
ENODno-2022-22
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
-
Päätös
Poisttu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen
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§ 16
Henkilöstö- ja taloussihteerin toimen kelpoisuusehtojen määritteleminen
ENODno-2022-39
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen, Matti Ikonen
esko.rautiainen@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja, Henkilöstöjohtaja
Hallinnon toimialalla tulee kuluvana ja seuraavana vuonna tarkasteltavaksi eräiden
työtehtävien uudelleen järjestelyä yhtäältä talouden raportointivaateiden kasvun,
palkanlaskentatehtävien vähentymisen sote-uudistuksen myötä sekä eläköitymisten
vuoksi.
Talousarviossa on varauduttu palkkaamaan kuluvana vuonna yksi henkilö, joka tulee
ottamaan vastuulleen eläköitymisten vuoksi tapahtuvan palkkahallinnon tehtävät (50
%) sekä raportointi, tilitykset ja muut ilmoitukset (10 %)-tehtävät. Hän on myös palkka-
ja henkilöstöhallinnon ohjelmiston yhteyshenkilö (10%) ja tulee hoitamaan
taloushallinnon tehtäviä 30 % täydestä työajaasta laskettuna (huom. prosenttiosuudet
ovat suuntaa antavia ja tulevat tarkentumaan.
Tehtäväkuva ja vaadittavat kelpoisuusehdot on valmisteltu hallinnon (sis.
henkilöstöhallinnon) henkilöstön välisenä yhteistyönä. Henkilöstölle on annettu
mahdollisuus voinut sekä osallistua että sitoutua tuleviin tehtävien järjestelyihin.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus vahvistaa henkilöstö- ja taloussihteerin kelpoisuusehdoiksi seuraavaa:
Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto.
Lisäksi vaaditaan työkokemusta henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä sekä
perehtyneisyyttä käytössä oleviin palkka- ja taloushallinnon ohjelmistoihin ja yleinen
hallintopalvelujen tuntemus.
Tehtävä julistetaan haettavaksi ja täytetään kuluvan kevään aikana.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 17
Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen 2/2021
ENODno-2021-433
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virka tuli avoimeksi 1.11.2021 viranhaltijan
irtisanouduttua. Virka on ollut julkisesti haettavana 24.11.2021 mennessä, hakua
jatkettiin 13.12.2021 saakka ja vielä uudelleen 18.1.2022 saakka. Virkaa haki
kolmannella hakukierroksella määräaikaan mennessä kaksi henkilöä. Kumpikin hakija
täyttää virassa vaadittavat kelpoisuusehdot.
Johtava sosiaalityöntekijä, hallinnollinen rehtori ja kunnanhallituksen puheenjohtaja
haastattelivat hakijat 19.1. ja 25.1. etäyhteydellä.
Hakemusasiakirjat ja ansiovertailu ovat nähtävänä kokouksessa. Kyseessä on kahden
toimialan yhteinen virka, jolloin valintapäätöksen tekee kunnanhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouksessa annettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus valitsee sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virkaan sosionomi,
perheterapeutti, psykoterapeutti Heikki Heikkisen Vaalasta. Hänen mahdollisen
kieltäytymisensä varalle valitaan sosionomi Tiinu Ristinen Taivalkoskelta.
Valinta on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on ennen viran
vastaanottamista toimittanut hyväksyttävissä olevan lääkärintodistuksen
terveydentilastaan. Samalla vahvistetaan hänen palkkauksensa.
Virkaan valitulta vaaditaan rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ennen viran vastaanottamista.
Valinnassa noudatetaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain
mukaista kuuden kuukauden koeaikaa.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
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Hakemukset ja hakijoista laadittu yhteenveto ovat olleet kunnanhallituksen nähtävänä
kokouksessa.
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakijat Johtava rehtori Johtava sosiaalityöntekijä Henkilöstöpäällikkö Palkkasihteeri
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§ 18
Poistettu listalta
ENODno-2021-371
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
-
Päätös
Poistettu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen
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§ 19
Poistettu listalta
ENODno-2021-483
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
-

Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
-
Päätös
Poistettu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen
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§ 20
Poistettu listalta
ENODno-2021-369
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
-
Päätös
Poistettu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen.
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§ 21
Kaavoitusyhteistyö Enontekiön yhteismetsä ja Enontekiön kunta
ENODno-2022-1
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Enontekiön yhteismetsä on jättänyt Enontekiön kunnalle kaavayhteistyöhakemuksen
27.9.2021. Hakemuksen liitteenä on esitys kunnalle kaavoitusyhteistyöstä ja siitä
seuraavasta molempia osapuolia sitovasta ja hyödyttävästä sopimuksesta.
Yhteismetsä on pyytänyt kunnanhallitukselta vastausta esitykseensä.
Esitys liittyy yhteismetsän omistamalla maalla Yli-Kyrön Hommakankaalla vireillä
olevaan asemakaavan muutokseen ja kaavoitetuilta rakennuspaikoilta perittävään
kiinteistöveroon. Hommakankaan asemakaavan muutos on tullut vireille 7.5.2021.
Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää asemakaavaa niin, että se vastaa
nykyaikaisen loma- ja matkailurakentamisen tarpeita. Tarkoitus on tarjota tontteja
myös vakituisen asutuksen ja teollisuuden tarpeisiin. Niillä alueilla, joilla ei ole tiestöä
eikä kunnallistekniikka rakennettuna, merkittävä osa kortteleista on tavoitteena
palauttaa maa- ja metsätalouskäyttöön. Enontekiön yhteismetsä on sitoutunut
maksamaan kaavamuutoksen kustannukset ja kaavoitustyö on tilattu Seitap Oy:ltä.
Kirjeen alussa tuodaan esiin kaavan sisältöön liittyviä asioita ja minkälaisia tontteja
alueelle on tarkoitus kaavoittaa. Tämän osalta tulee kuitenkin muistaa, että kunta
päättää kaavan sisällöstä myös maanomistajan aloitteesta vireille tulleissa
asemakaavoissa. Yhteismetsän tavoitteena on toteuttaa muutettava kaava kolmessa
osassa, mikä onkin varmasti järkevää.
Kirjeessään yhteismetsä ehdottaa, että toteuttamattomat osa-alueet muutettavasta
asemakaavasta saisivat vapautuksen kiinteistöverosta vuosittain tehtävän
hakemuksen perusteella. Tästä asiasta olisi yhteismetsän mukaan tehtävä kirjallinen
pitkäaikainen sopimus. Sopimukseen tulisi yhteismetsän mukaan liittää myös
vapauttaminen kehittämiskorvauksen maksamisesta. Ehdotuksen mukaan vapautus
kehittämiskorvauksesta annettaisiin tuleviin kaavamuutoksiin niiltä
osin kuin muutettavan asemakaavan kokonaisrakennusoikeus pienenee nykyisestä.
Yhteismetsän mukaan näillä asioilla olisi positiivinen vaikutus molemmille osapuolille.
Sopimuksen hyödyt kunnalle jäävät hakemuksessa epäselviksi. Alueen toteutuminen
luonnollisesti hyödyttää molempia osapuolia, mutta mitään konkreettista vastinetta
kunnalle ei tarjota. Sopimuksella ei olisi kaavan toteutumista edistävää vaikutusta. Sen
sijaan kaavoitetuista rakennuspaikoista perittävä kiinteistövero kannustaa
maanomistajaa myymään rakennuspaikkoja ja edistää näin kaavan toteutumista.
Yli-Kyrön alueella on runsaasti yksityishenkilöiden omistuksessa olevia
rakentamattomia rakennuspaikkoja, joista maksetaan kiinteistövero normaalisti.
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti maanomistajia on kohdeltava tasapuolisesti.
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Verohallinto ratkaisee kiinteistöveroa koskevat hakemukset, ellei kunta ole pitänyt
ratkaisuvaltaa itsellään. Enontekiön kunta ei ole pidättänyt itsellään ratkaisuvaltaa
kiinteistöverosta vapauttamisen osalta 1.1.2019 jälkeen saapuneiden hakemusten
osalta, joten Enontekiön kunta ei voi myöntää vapautusta vaan verohallinto päättää
siitä.
Vireillä olevalla kaavamuutoksella korttelialueita on tarkoitus vähentää, jolloin
Enontekiön yhteismetsän maksettavaksi tulevan kiinteistöveron määrä
tulevaisuudessa todennäköisesti pienenee.
Tulevissa asemakaavan muutoksissa ja laajennuksissa kunta edellyttää normaalin
käytännön mukaisesti maankäyttösopimusta, mikäli rakennusoikeus alueella kasvaa.
Sopimuksen sisältö ja perittävä korvaus neuvotellaan siinä vaiheessa kun ko.
kaavamuutos tai laajennus on ajankohtainen.

Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei se hyväksy ehdotettua sopimusta esitetyllä tavalla, koska
1) kunnalla ei ole toimivaltaa myöntää vapautusta kiinteistöverosta ja
2) tulevissa asemakaavan muutoksissa ja/ tai laajennuksissa kunta edellyttää
normaaliin tapaan maankäyttösopimusta, mikäli rakennusoikeus alueella kasvaa.
Näissä asioissa kunta on valmis jatkoneuvotteluihin.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Enontekiön yhteismetsä, maankäyttöinsinööri
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§ 22
Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Revontulentie; kaavan hyväksyminen
ENODno-2021-187
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Liitteet

1 Kilpisjärvi Revontulentie vastineet ehdotusvaiheen palautteesta
2 Kilpisjärvi Revontulentie kaavaselostus HYV
3 Kilpisjärvi Revontulentie kaavakartta HYV
Selostus
Kilpisjärven Revontulentien asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen.
Asemakaavan muutosehdotus on pidetty MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti
nähtävänä 1.12. - 31.12.2021. Kaavaehdotuksesta on pyydetty MRA 28 §:n mukaiset
lausunnot.
Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-
keskus, Saamelaismuseo Siida ja Metsähallitus. Lapin liitolla, saamelaismuseolla
eikä metsähallituksella ollut huomautettavaa asemakaavamuutoksen
ehdotusvaiheeseen. Lapin ELY -keskuksen mukaan kaavaehdotuksessa on otettu
huomioon valmisteluaineistosta esitetyt huomiot vain jossain määrin. ELY-keskus
kiinnittää lausunnossaan huomiota mm. liikenneturvallisuuteen, hulevesiin,
kerroslukuihin ja rakennusoikeuden määrään.
Kaavakartalle ei tehty muutoksia lausuntojen johdosta. Kaavakarttaa ja -selostusta on
täydennetty vain päiväysten osalta. Laaditut täydennykset eivät ole siten oleellisia, että
kaava-aineistoa tulisi laittaa uudestaan nähtäville tai kuulla osallisia MRL 32 §:n
tarkoittamalla tavalla.

Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotusaineistosta saatuihin viranomaislausuntoihin
laaditut vastineet sekä kaava-aineistoon laaditut vähäiset
täydennykset. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä
Kilpisjärven Revontulentien asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.
Kaavan laatijalla on oikeus tehdä kaava-asiakirjaan sellaisia teknisiä muutoksia, jotka
eivät muuta kaavan sisältöä (vähäiset kirjoitusvirheet yms.)
Päätös
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Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirja tämän
päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
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§ 23
Hetan asemakaavan muuttaminen, Pikku-Jyppyrä; kaavaehdotus nähtäville
ENODno-2021-151
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 MRA27 kaavakartta Pikkujyppyrä
2 MRA27 seurantalomake Pikkujyppyrä
3 Vastineet valmisteluvaiheen palautteesta Pikkujyppyrä
4 MRA27 kaavaselostus Pikkujyppyrä
Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt
kaavaehdotusvaiheeseen.
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti
1.12.2021 – 31.12.2021 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään mielipidettä.
Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Saamelaismuseo Siida, Lapin
pelastuslaitos ja Näkkälän paliskunta.
Lapin liiton lausunnon johdosta kaavaselostukseen lisättiin maakuntakaavamerkintöjä
koskevat kaavamääräykset ja asemakaavan suhde asemakaavaan.
Lapin ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostukseen lisättiin maininta, että
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tätä kaavaa koskevat erityisesti toimivat
yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, terveellinen ja turvallinen elinympäristö sekä
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö. Näitä tavoitteita tukee kaava-alueen
sijainti taajaman läheisyydessä ja alueelta löydettyjen luontoarvojen huomioiminen
kaavaratkaisussa.
ELY-keskus kiinnittää lausunnossaan huomiota myös pysyvän ja loma-asumisen
sijoittamiseen. Kaava-alueen kaikki korttelit on kaavaluonnoksessa merkitty loma-
asuntojen korttelialueiksi, joilla sallitaan asuinrakennuksen rakentaminen pysyvään
asumiseen (RA/a tai RA-1/a). ELY-keskus toteaa, että tällaisten merkintöjen
käyttäminen edellyttää, että rakennuspaikkojen soveltuvuus vakituiseen asutukseen
on tutkittu kaavaa laadittaessa.
Alueelle on aikaisemmin rakennettu lomamökkejä ja Enontekiön kunta haluaa sallia
alueella myös pysyvän asumisen, kun se sijaintinsa puolesta siihen erinomaisesti
soveltuu. Kaavaan on lisätty yleismääräys, jonka mukaan alueella noudatetaan
rakennusmääräyskokoelman asuinrakentamista koskevia määräyksiä. Tämä tukee
pysyvän asumisen sallivaa merkintää, kun rakennusten tekniset vaatimukset täyttävät
pysyvän asumisen normit.
ELY-keskuksen lausunnon vesihuoltoa ja jätevesien käsittelyä koskevan osion johdosta
kaavaselostukseen on lisätty maininta, että kaavoitettava alue ei sijaitse
vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueella. Alueelle
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kaavoitettavien rakennuspaikkojen liittäminen verkostoon edellyttää toiminta-alueen
laajentamista ja siirtolinjojen rakentamista alueelle. ELY-keskus muistuttaa, että vesi-
ja viemäriverkoston johtolinjojen sijoittamiseen tulee asemakaavassa varata alueet ja
osoittaa ne kaavakartalla. Tämän johdosta kaavakartalle on lisätty ohjeellinen vesi- ja
viemärijohtoa varten varattu alueen osa.
Kaavaan on tehty muutoksia myös Lapin ELY-keskuksen lausunnon luontoympäristöä
koskevan osion johdosta. Kaavaehdotuksessa korttelien 204, 215 ja 220 rajauksia on
muutettu siten, että ne eivät sijoitu luo-alueille. Luontokartoituksen laatijalta
pyydettiin tarkennusta vesilain 11 §:n mukaisista alueista ja häneltä saadun
selvityksen perusteella kartalle on merkitty s-1 merkinnällä luontokartoituksen kohde
C. Kaavaehdotuksessa luo-alueet on lisäksi eroteltu indekseillä luo-1 (metsälain
arvokkaat elinympäristöt) ja luo-2 (lehtomainen tunturikoivikko). Kaavakartan
merkintöjen selityksiin on lisätty luo-1, luo-2 ja s-1 alueita koskevat kaavamääräykset.
ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavakartan kerroslukuja on tarkasteltu uudelleen
ja kaavaehdotuksessa useampaan kortteliin on merkitty kerrosluvuksi rinnetonteille
sopiva ½ k I. Lausunnon johdosta myös erillisen katoksen tai varaston rakentamista
koskeva yleismääräys on poistettu kaavakartalta ja talousrakennuksen
rakennusoikeutta tonteilla vastaavasti hieman lisätty.
Saamelaismuseo siida pyytää lausunnossaan täydentämään kaavaselostusta
maisemavaikutusten osalta esimerkiksi havainnekuvilla kauko- ja lähimaisemasta.
Lisäksi saamelaismuseon mukaan rakentaminen tulee suunnitella niin, että se
sopeutuu mahdollisimman hyvin rakennuspaikkojen maaston muotoihin ja
maisemaan ja että rakentamisen mahdollisesti aiheuttamat haitalliset vaikutukset
ovat mahdollisimman vähäiset. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen
määritellä kortteleiden kerrosluvut tarkasti.
Asemakaavaehdotuksen kaavaselostuksessa on esitetty saamelaismuseon pyynnön
mukaisesti havainnekuvia lähi- ja kaukomaisemasta. Kerroslukujen osalta kaavaa on
tarkasteltu uudelleen, kuten edellä Lapin ELY-keskuksen lausunnon yhteydessä jo
todettiin.
Näkkälän paliskunta toteaa lausunnossaan, että asemakaavamuutosluonnos ei
aiheuta poronhoidolle enemmän huomattavaa haittaa kuin voimassa oleva kaava.
Lisäksi paliskunta pyytää viestimään kaavan toteutusvaiheessa tontin ostajille, että
ollaan poronhoitoalueella ja saamelaisten kotiseutualueella, missä porot luontaisesti
liikkuvat.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaava ja
asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §)
sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRA 28 §).
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
maankäyttöinsinööri, kaavakonsultti
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Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
-
Päätös
Poistettu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen
Tiedoksi
-
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Elinvoimalautakunta, § 106,16.11.2021
Kunnanhallitus, § 25, 25.01.2022
§ 25
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2020-312
Elinvoimalautakunta, 16.11.2021, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 15 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista
kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.
Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 25.01.2022, § 25
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
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Elinvoimalautakunta, § 114,13.12.2021
Kunnanhallitus, § 26, 25.01.2022
§ 26
Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2020-312
Elinvoimalautakunta, 13.12.2021, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 2 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista
kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.
Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 25.01.2022, § 26
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 27
Jäsenen nimeäminen pelastuslautakunnan neuvottelukuntaan, toimikausi 1.1.- 31.12.2022
ENODno-2022-17
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Lapin pelastuslaitoksen uusi pelastuslautakunta päätti joulukuun kokouksessaan, että
se lähettää pyynnön kunnille nimetä neuvottelukuntaan jäsen. (PeLtk 14.12.2021 §82).
Koska vastuu pelastustoimesta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien, on
neuvottelukunnan toimikausi vuoden, 31.12.2022 saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan
Lapin pelastuslautakunnan neuvottelukuntaan vuodelle 2022.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi pelastuslautakunnan neuvottelukuntaan Antti Ohenojan ja
hänen varalleen Janne Näkkäläjärven.
Tiedoksi
Lapin pelastuslaitos
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§ 28
Valtuustoaloite/esitys Yli-Kyrön esikoululaisten kuljettamisesta Raattamaan
ENODno-2021-494
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Ulla Keinovaara jätti 29.9.2021 valtuustoaloitteen kuuluen seuraavasti: "Esitän, että Yli-
Kyrön oppilaat saisivat käydä Raattamassa esikoulun ja että koulukuljetus järjestetään,
ottaen huomioon pitkä koulumatka Hettaan kun on kysymyksessä kuusi vuotias ja
Raattamaan on vain viisi kilometrin matka.
Ulla Keinovaara"

Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että Ulla Keinovaaran jättämä valtuustoaloite tullaan
toteuttamaan kuluvana vuonna, koska valtuusto talousarviopäätöksellään varasi
määrärahat kyseistä tarkoitusta varten.
Valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi ja siitä annetaan tieto aloitteen tekijälle
ja valtuustolle.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
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Elinvoimalautakunta, § 109,16.11.2021
Kunnanhallitus, § 29, 25.01.2022
§ 29
Valtuustoaloite / uimahallin rakentaminen Hettaan
ENODno-2021-105
Elinvoimalautakunta, 16.11.2021, § 109
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Hankesuunnitelma Iisalmen uimahalli
2 Uimahalli selvitys §109
Kunnahallitus delegoi 29.3.2021 §84 valtuustoaloite/uimahallin rakentaminen Hettaan,
elinvoimalautakunnalle ja tekniselle johtajalle. Selvitystä pyydettiin uimahallin
toteuttamisen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista (aika,paikka,kokoluokka,talous).
Selvityksen pohjana on käytetty Iisalmen uimahallin hankesuunnitelmaa 4.4.2019 joka
on julkaistu oheismateriaalina.
Selvitys tuodaan kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja esittää sen edelleen
kunnanhallitukselle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 25.01.2022, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Uimahalli selvitys §109
2 Hankesuunnitelma Iisalmen uimahalli
Todetaan elinvoimalautakunnan antaman selvityksen lisäksi, että voimassaolevan
kunnan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman mukaan
kunnan investoinnit tulevat olemaan yhteensä noin 13 500 000 euroa ja tilikausien
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keskimääräisen ylijäämän/ tilikausi olevan vain noin 12 700 euroa. Uimahallihanke,
niinkin hyvä ja kannatettava kuin se terveyden, kuntalaisten hyvinvoinnin ja elivoiman
edistämisen kannalta olisi, olisi kunnan talouden kannalta tässä vaiheessa kestämätön
hanke.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee saamansa selvityksen tiedokseen ja toteaa, että kuntalaisten
vesiliikuntamahdollisuuksien sopivaa ja taloudelliselta kannalta kestävää
toteuttamistapaa selvitetään. Kunnanhallitus antaa nyt saadun selvityksen tiedoksi
valtuustolle ja esittää, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 30
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Helinä Hautamäen raprotti hyvinvointilautakunnan kokouksesta ja Pekka
Tjäderhanen selvitys elinvoimalautakunnan kokouksesta sekä Birgitta Eiran selvitys
vammaisneuvoston päätöksestä "erityistyöelämään tutustumisviikko yhteistyössä
hanketyöntekijöiden kanssa" ja hyvinvointikeskuksen ohjausryhmä 12.1. merkittiin
tiedoksi.
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§ 31
Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

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:
Hallintojohtaja
Henkilöstö :
§ 3 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden vaalityökorvaus/ Aluevaalit
2022, 20.12.2021
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Päätös
Kunnanhallitus tulee käsittelemään kunnanjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset
seuraavassa kokouksessa 15.2.2022 sekä elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan
pöytäkirjat.
Muutoin merkittiin tiedoksi.
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Pöytäkirja
25.01.2022
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§ 32
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

Tulossa

Valmistelussa
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Merkitään tiedoksi:
Päätös
Esko Rautiainen: Lshp:n ilmoitus erikoissairaanhoidon palautuksista 24.1.2021
Pekka Tjäderhane: Kunnanjohtaja on irtisanoutunut, eikä ole enää töissä. Onko
kunnanjohtajan käytössä olleet kunnan omistamat kamerat, drone ja näiden käyttöön
liittyvät laitteet palautettu? Onko suunniteltu, miten näitä kunnan laitteita jatkossa
tullaan käyttämään?
Elli-Maria Kultima: Esitän että kunnanhallitus, seuraavassa kunnanhallituksen
kokouksessa 15.02. 2022, käyttää otto- oikeutta kunnanjohtajan päätökseen 20. 01.
2022. Pientalotontin myynti tarjouskilpailun perusteella kortteli 41 rakennuspaikka 4.
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Pöytäkirja
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§ 33
Poistettu listalta
ENODno-2022-41
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
-
Päätös
Poistettu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen
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Hyvinvointilautakunta, § 119,24.11.2021
Kunnanhallitus, § 344,08.12.2021
Hyvinvointilautakunta, § 3,20.01.2022
Kunnanhallitus, § 34, 25.01.2022
§ 34
LISÄPYKÄLÄ: Sosiaalitoimen tarkennettu ylitysanomus vuoden 2021 budjettiin
ENODno-2021-455
Hyvinvointilautakunta, 24.11.2021, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Perustelut
Enontekiön sosiaalitoimen nettokuluihin on budjetoitu 3 113 000 euroa vuodelle 2021.
Toteutuman 1-9/2021 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan nettokuluja
on odotettavissa 3 200 000 euroa, jolloin valtuuston varaama määräraha tulisi
ylittymään 87 000 euroa. Tilinpäätösennusteeseen voi tulla vielä muutoksia
loppuvuoden aikana.
Tilinpäätösennuste vuodelle 2021 on 87 000 euroa yli talousarvion. Ylittymisen
perusteet:
Työllisyyden edistämisen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet koronapandemian
aikana. Kyseessä ovat työttömyysajan työmarkkinatuen maksut Kelalle
pitkäaikaistyöttömien ja yrittäjien osalta. Yrittäjät ovat saaneet väliaikaisesti
työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän
heikkenemisen vuoksi. Sosiaalitoimi on budjetoinut työllisyyden edistämiseen
vuodelle 2021 yhteensä 90 000 euroa. Kela on laskuttanut Enontekiön sosiaalitoimelta
pitkäaikaistyöttömien ja yrittäjien työmarkkinatukea 179 358 euroa, ja ylitystä
budjetoituun on tähän mennessä 89 358 euroa.
Henkilöstö- ja muissa toimintakuluissa tulee jonkin verran säästöjä, mutta ne eivät
riitä kattamaan kuin pieneltä osin työllisyyden hoitoon tarvittavaa määrärahaa.
Enontekiö on saanut ESR-rahoituksen hankkeelle ”Hyvinvoiva kuntalainen –
työllisyyden edistäminen Enontekiöltä”. Hanke käynnistyi 8.11.2021. Odotettavissa on,
että jatkossa työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta hakee 87 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021
budjettiin.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus, 08.12.2021, § 344
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen, Esko Rautiainen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi, esko.rautiainen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä, vs.hallintojohtaja
Hyvinvointilautakunta hakee 87 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021
budjettiin.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
hyvinvointilautakunnan esityksen. Mikäli ylitystarve aiheuttaa maksuvalmiuden
heikentymisen, niin syntynyt vaje katetaan käyttäen Kuntatodistusohjelmaa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Hyvinvointilautakunta, 20.01.2022, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Sosiaalitoimi tarkentaa aiemmin antamaansa tilinpäätösennustetta vuodelle 2021, ja
esittää tarkennetun budjetin ylitysanomuksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Toimintakatetavoite jää todennäköisesti 280 000 euroa alijäämäiseksi. Palveluja on
jouduttu ostamaan budjetoitua enemmän: laitoshoitoa, sijaishuoltoa,
päihdekuntoutusta ja ensi- ja turvakotipalveluja. Ostopalveluina on hankittu
lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoa, ikäihmisten, vammaisten ja
mielenterveyskuntoutujien tehostettua palveluasumista ja tukipalveluja. Kotihoitoon
on ostettu hoivapalveluja. Sosiaalitoimen henkilöstön rekrytointihaasteet ovat
osaltaan johtaneet ostopalvelujen käyttöön. Työllisyyden edistämisen kustannukset
ovat yli kaksinkertaistuneet. Kyseessä ovat työmarkkinatuen maksut
pitkäaikaistyöttömien osalta. Myös yrittäjät ovat saaneet väliaikaisesti
työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen
vuoksi.
Sosiaalitoimen tilinpäätösennuste vuodelle 2021 esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
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Hyvinvointilautakunta hakee 280 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021
budjettiin.
Päätös
Esityksen mukaan.

Kunnanhallitus, 25.01.2022, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta tarkentaa aiemmin antamaansa sosiaalitoimen
tilinpäätösennustetta vuodelle 2021. Sosiaalitoimen toimintakatetavoite jää
todennäköisesti 280 000 euroa alijäämäiseksi. Hyvinvointilautakunta hakee 280 000
euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021 budjettiin. Kunnanhallitus on jo aiemmin
hyväksynyt esityksen 81 000 euron ylitystarpeesta, mutta esitys on tarkentunut edellä
mainittuun 280 000 euroon.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
hyvinvointilautakunnan esityksen. Mikäli ylitystarve aiheuttaa maksuvalmiuden
heikentymisen, niin syntynyt vaje katetaan käyttäen Kuntatodistusohjelmaa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Kunnanhallitus edellyttää vastuuviranhaltijoiden antavan valtuustolle tarkan
selvityksen ylityksen syistä.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin kokouksessa.
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Elinvoimalautakunta, § 6,18.01.2022
Kunnanhallitus, § 35, 25.01.2022
§ 35
LISÄPYKÄLÄ: Opetustoimen ylitysanomus vuoden 2021 budjettiin
ENODno-2022-3
Elinvoimalautakunta, 18.01.2022, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Opetustoimen talousarvio on ylittymässä noin 160 000 €. Suurimmaksi osaksi tämä
johtuu henkilömenojen ylityksestä, jota ei saatu katettua muiden kustannuspaikkojen
jäämillä.
Henkilömenojen ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista.
Henkilöstömenot kasvoivat suunnitellusta seuraavista syistä:
- elinvoimalautakunta päätti Karesuvannon koululle yhden koulunkäynninohjaajan
paikan täyttämisen
- Hetan koulukeskuksessa ei voitu yhdistää alaluokkia suunnitellusti, jolloin
jouduimme palkkaamaan määräaikaisen tuntiopettajan ja opettajille tuli ylitunteja yli
suunnitellun määrän.
- poissaoloihin budjetoidut varat eivät riittäneet
Henkilöstömenojen ylitystä ei voitu kattaa muilla budjettiin kuuluvien
kustannuspaikkojen avulla, koska niihin ei jäänyt varaa.
Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuodelle 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta hakee 160 000 € ylitysoikeutta opetustoimen 2021 talousarvioon.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 25.01.2022, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
-
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy elinvoimalautakunnan tekemän
esityksen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin kokouksessa.
Kunnanhallitus edellyttää vastuuviranhaltijoiden antavan valtuustolle tarkan
selvityksen ylityksen syistä.
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Muutoksenhakukielto
§7, §8, §9, §10, §14, §15, §16, §18, §20, §21, §22, §23, §25, §26, §28, §29, §30, §31, §32,
§33, §34, §35
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
§11, §13, §17, §24, §27
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.
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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.

