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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja, poistui 16:06
Elli-Maria Kultima, 2. varapuheenjohtaja
Pekka Tjäderhane, puheenjohtaja
Jarno Viitanen
Kari-Pekka Stoor, saapui 14:22
Heikki Järvistö
Tytti Valkeapää
Muut saapuvilla olleet
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, sihteeri
Outi Kurkela, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, esittelijä
Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, saapui 16:12, poistui 16:54
Poissa

Helinä Hautamäki
Janne Näkkäläjärvi

Allekirjoitukset

Leena Palojärvi
Puheenjohtaja

Pekka Tjäderhane
Puheenjohtaja
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Matti Ikonen
Sihteeri
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§ 65
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.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Paikalla 4 jäsentä ja 2 varajäsentä
sekä kunnanvaltuuston 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tytti Valkeapään ja Heikki Järvistön.
Jäsen Kari-Pekka Stoor saapui kokoukseen klo 14.22. Paikalla 5 jäsentä ja 2 varajäsentä.
Esityslista ja sen käsittelyjärjestys hyväksyttiin.
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§ 66
Palkkauksen määrittäminen / vt Kunnanjohtaja
ENODno-2022-99
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Kunnanvaltuusto valitsi kokouksen 2.2.2022 jatkokokouksessa 9.2.2022 § 8 vt
kunnanjohtajan määräajaksi, enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi tai siihen asti,
kunnes tehtävään on valittu vakinainen viranhaltija.
Vt kunnanjohtajan kanssa sovitaan palkkauksen sekä palvelussuhteen perusteet
määräaikaisen viranhoidon ajaksi.
Työnantajan edustajia ovat mm. johtavassa asemassa olevat viranhaltijat, jotka
vastaavat kunnan yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja
kehittämisestä. Kunnallisen alan palkkausjärjestelmän tavoitteena on
oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkka, jonka perusteena ovat tehtävät ja
niiden vaativuus. Palkkojen tulee olla oikeassa suhteessa toisiinsa (KVTES).
Kunnanjohtaja on työnantajan edustaja.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt vt kunnanjohtajan kanssa
palkkakeskustelut ja -neuvottelut 8.3.2022.

Ehdotus
Esittelijä: Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että vt kunnanjohtajan (virkasuhteen ajan) kokonaispalkka on
1.3.2022 lukien 7631,80 euroa kuukaudessa. Muilta osin palvelussuhteen ehdot
määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan ml. virka- ja
työehtosopimuksen mukaiset sopimuskorotukset.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Äänestykset
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan
nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”
jaa” ja ne jotka kannattavat Heikki Järvistön esitystä äänestävät ”ei”.
Jaa
Pekka Tjäderhane
Jarno Viitanen
Kari-Pekka Stoor
Leena Palojärvi
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Tytti Valkeapää
Ei
Elli-Maria Kultima
Heikki Järvistö
Kokouskäsittely
Elli-Maria Kultima jätti eriävän mielipiteen.
Päätös
vt kunnanjohtaja Birgitta Eira ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja avasi käsittelyn.
Elli-Maria Kultima esitti, että vt. kunnanjohtajan palkka on edellisen kunnanjohtajan
aloituspalkan mukainen, eli 5600€- 6000€. Yleensä palkkauksessa katsotaan koulutus,
kokemus, osaaminen ja vastuu. Esitys raukeaa kannattamattomana.
Heikki Järvistö esitti, että tehtäväkohtainen kuukausipalkka olisi 5600 euroa
kuukaudessa. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä.
Tytti Valkeapää esitti, että pidetään neuvottelutauko. Puheenjohtaja päätti, että
pidetään neuvottelutauko klo 14.55.
Tauon päätteeksi puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta
jatkettiin samalla kokoonpanolla.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan
nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”
jaa” ja ne jotka kannattavat Heikki Järvistön esitystä äänestävät ”ei”.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ”jaa” ääntä ja 2 ”ei” ääntä.
Kunnanhallitus päättää, että vt kunnanjohtajan (virkasuhteen ajan) kokonaispalkka on
1.3.2022 lukien 7631,80 euroa kuukaudessa. Muilta osin palvelussuhteen ehdot
määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan ml. virka- ja
työehtosopimuksen mukaiset sopimuskorotukset.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Eriävä mielipide
Elli-Maria Kultima
Esteellisyys
Birgitta Eira
Tiedoksi
vt Kunnanjohtaja Palkkasihteeri
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Hyvinvointilautakunta, § 128,16.12.2021
Kunnanhallitus, § 67, 14.03.2022
§ 67
Vastaavan sairaanhoitajan viran perustaminen
ENODno-2021-479
Hyvinvointilautakunta, 16.12.2021, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Ikonen, Miia Ahlholm
matti.ikonen@enontekio.fi, miia.ahlholm@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 24.11.2021 ottaa käsiteltäväkseen
Luppokodin vastaavan sairaanhoitajan tarpeen. Luppokodilla ei ole nimetty
kumpaakaan sairaanhoitajaa vastaavan hoitajan tehtävään. Asian valmistelu annettiin
vanhustenhuollon palvelupäällikön, henkilöstöjohtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän
yhteistyönä tehtäväksi.
Luppokodilla on ollut aikaisemmin vastaavan sairaanhoitajan tehtävä siten, että
työaika oli jaettu sairaanhoitajan tehtäviin (50%) ja hallinnollisiin tehtäviin (50%).
Palaute tällä rakenteella oli, että vastaavan sairaanhoitajan työaika ei ole riittävä
päivittäisiin sairaanhoidollisiin tehtäviin. Henkilöstön toiveena oli, että sairaanhoitajien
työpanosta saadaan suunnatuksi sairaanhoidolliseen työhön esimerkiksi ohjaukseen
lääkehoidon ja haavanhoidon kokonaisuuksien osalta sekä muuhun henkilöstön
tukeen päivittäistoiminnoissa. Henkilöstön kanssa käytyjen keskusteluiden osalta toive
on edelleen sama.
Pitkäjänteinen kehittämistyö vaatii aina aikaa, resursseja ja toimintakulttuurin
muutosta. Vuonna 2021 Luppokodissa ei ole käytännössä ollut kahta sairaanhoitajaa
samanaikaisesti työssä kuin kuukauden ajan, jolloin vastuun jakaminen, sitoutuminen
ja pidemmän aikavälin kehittämistyö ei ole voinut toteutua suunnitellusti.
Konkreettisesti yhdistetty hallinnollinen ikääntyneiden palveluiden rakenne on
käynnistynyt 1.7.2020 Luppokodin vastaavan hoitajan eläköidyttyä.
Keskeiset perusteet ikääntyneiden yksikön hallinnollisten tehtävien keskittämiseksi
vanhustenhuollon palvelupäällikölle oli mahdollistaa henkilöstön joustava käyttö sekä
sairaanhoitajan ammattiosaamisen laajempi hyödyntäminen. Laskennallisesti
1.7.2020 alkaen henkilöstön joustavan käytön toteutuminen, eli yksiköstä toiseen
tarpeen mukaan siirtyminen on ollut seuraava:
61 % kaikki työntekijät, ml. määräaikaiset (17/28)
46 % vakinaiset työntekijät (13/28)
Henkilöstön joustava käyttö ikääntyneiden yksikön sisällä kotipalvelun sekä Luppodin
välillä on onnistunut esihenkilötyön hallinnollisten tehtävien keskittämisellä.
Henkilöstön joustava käyttö on merkittävä tekijä laadultaan hyvien lähipalveluiden
mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa, koska kansalliset ja paikalliset
rekrytointihaasteet, ennusteet ikääntyvien kuntalaisten määrän kasvussa sekä
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Enontekiön kunnan erityispiirteet (pieni kunta, pitkät välimatkat, monikulttuurisuus ja
kaksikielisyys, lähipalveluiden turvaaminen) edellyttävät henkilöstön joustavan käytön
mahdollisuutta. Henkilöstön joustavaa käyttöä helpottaa mm. se, että lähihoitajien ja
sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkkaus on yhtenäistetty.
Luppokodin henkilöstö vastaa Ounasmajojen asumispalveluyksikön asiakkaiden
yöaikaisesta hoidosta. Palveluiden laadun sekä asiakas- ja työntekijäturvallisuuden
näkökulmasta on tärkeää, että työvuoroja on mahdollista tehdä kotipalvelussa. Kun
asiakkaat tuntee hyvin, on palvelu asiakaslähtöisempää ja helpompaa toteuttaa.
Samalla henkilöstön osaaminen lisääntyy. Huomioitavaa on myös se, että
toimialajohdon kanssa käytyjen keskusteluiden valossa henkilöstölisäyksiä ei ole
ikääntyneiden palveluihin tulossa.
Vanhuspalvelulakiin on säännökset iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ja
palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAIsoft-arviointivälineistöstä. Kuntien on
aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023. Enontekiön kunta on mukana
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankkeessa RAIsoft-järjestelmän
käyttöönoton toimeenpanoon liittyen. Aiesopimus THL:n kanssa on tehty keväällä
2021. Yhteistyössä ovat mukana tulevaisuuden sote-keskus –hanke ja Lapin kunnista
Enontekiön lisäksi Ranua, Pelkosenniemi, Utsjoki, Salla, Kolari, Pello sekä Savukoski.
RAIsoft koulutuksiin, käyttöönottoon ja osaamisen vakiinnuttamiseen tulee kulumaan
vuonna 2022 merkittävästi aikaa ja se aika on pois asukkaiden päivittäiseen hoivaan ja
hyvinvointiin käytetystä ajasta. Tämä koskee erityisesti sairaanhoitajaa, koska hän
toimii yksikössä RAI-vastaavana, kouluttajana ja henkilöstön tukena järjestelmän
käyttöönoton toimeenpanossa.
Aluehallintoviraston (AVI) Kunta valvojana –webinaarissa 2.12.2021 käsiteltiin
sosiaalihuollon toimintayksiköiden vastuuhenkilön roolia. Esille nousi, että yleisimmin
vastuuhenkilö on sairaanhoitaja, vaikka kelpoisuusehtoina on soveltuva
korkeakoulututkinto, riittävä työkokemus vanhustenhuollosta sekä
johtamisosaaminen. Webinaarin puheenvuorossa todettiin, että usein sairaanhoitajan
ollessa vastuuhenkilönä ei sairaanhoidolliseen työhön jää aikaa, koska hallinnolliset
tehtävät vievät ison osan työajasta. Tämä on konkreettisesti todettu myös
Enontekiöllä.
Oheismateriaali esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Luppodin tehtävärakenteen
tarkastelun tiedoksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Luppokodin
sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan sairaanhoitajan viraksi puheenjohtajan
tekemän esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 14.03.2022, § 67
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Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen, Matti Ikonen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 16.12.2021 § 128 esittää muutettavaksi
Luppokodin sairaanhoitajan toimen vastaavan sairaanhoitajan viraksi valtuuston
päätöksen (14.12.2021) mukaisesti. Vastaavan sairaanhoitajan virkaan kuuluisi
Luppokodin työntekijöiden lähiesimiehenä toimiminen, työvuorosuunnittelu,
päätökset lomista, sairauslomista ja työntekijöiden rekrytointiin
osallistuminen, Luppokodin toiminnan kehittäminen, budjettivastuu ja asiakkaisiin
liittyvät viranhaltijapäätökset sekä sairaanhoidolliset tehtävät. Vastaavan hoitajan
esimiehenä toimisi johtava sosiaalityöntekijä. Hyvinvointilautakunta esittää
kunnanhallitukselle, että sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan sairaanhoitajan
viraksi, ja virka julistetaan haettavaksi.
Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on 11.11.2021 § 134
antanut suosituksia Lapin maakunnan kunnille ja lakkaaville sote- ja
pelastusorganisaatioille. Ko. pykälässä todetaan muun ohella seuraavaa:
"Uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden tulisi pyrkiä välttämään kaikkia
sellaisia toimia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja
toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että Lapin maakunnan kunnat ja kuntayhtymät
/uudistuksessa mukana olevat organisaatiot ottavat toiminnassaan huomioon jo tässä
vaiheessa seuraavat väliaikaisen valmistelutoimielimen esittämät suositukset."
Valmistelutoimielin on antanut 11.11.2021 Lapin maakunnan kunnille sekä lakkaaville
sote- ja pelastusorganisaatioille mm. seuraavaan suosituksen: "2. Avoimeksi tulevat
sosiaali - ja terveydenhuollon johtaja-/päällikkötason virat ja tehtävät, silloin kun niissä
on organisaation arvion mukaan työn teettämisen tarve, suositellaan hoidettavan
mahdollisuuksien mukaan väliaikaisjärjestelyin ja enintään vuoden 2023 loppuun
saakka."
Vastaavan sairaanhoitajan viran perustamisella pyritään varmistamaan sekä
takaamaan toimivat sijaisjärjestelyt ikääntyneiden yksikössä. Viran
tehtävänkuvaus tulee saattaa ajantasaiseksi ennen hakuprosessin aloittamista.
Hyvinvointilautakunnan esityksessä oleva johtosuhteiden muutosasia,
hallintosääntö § 7, käsitellään erikseen omana kokonaisuutena.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää perustaa hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti
vastaavan sairaanhoitajan viran sekä vahvistaa viran kelpoisuusehdoiksi
sairaanhoitajan tutkinnon (AMK) sekä työkokemusta terveydenhuoltoalan esihenkilö-
ja/tai asiantuntijatehtävistä vähintään 1 vuosi. Saamen kielen taito luetaan hakijalle
eduksi.
Päätös
Kunnanhallitus päättää perustaa hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti
vastaavan sairaanhoitajan viran sekä vahvistaa viran kelpoisuusehdoiksi
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sairaanhoitajan tutkinnon (AMK) sekä työkokemusta terveydenhuoltoalan esihenkilö-
ja/tai asiantuntijatehtävistä vähintään 1 vuosi. Saamen kielen taito luetaan hakijalle
eduksi.
Tiedoksi
Hyvinvointilautakunta Henkilöstöjohtaja Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Johtava
sosiaalityöntekijä
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Kunnanhallitus, § 16,25.01.2022
Kunnanhallitus, § 68, 14.03.2022
§ 68
Henkilöstö- ja taloussihteerin toimen täyttäminen
ENODno-2022-39
Kunnanhallitus, 25.01.2022, § 16
Valmistelijat / 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.

Kunnanhallitus, 14.03.2022, § 68
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Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Kunnanhallitus päätti 25.1.2022 16 § kokouksessaan 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. Tehtävässä
luetaan eduksi saamen kielen taito.
Edelleen kunnanhallitus päätti, että tehtävä julistetaan haettavaksi ja täytetään
kuluvan kevään aikana.
Tehtävä oli haettavana 2.2.2022 klo 12 - 17.2.2022 klo 12 välisen ajan. Tehtävään tuli
yksi hakemus. Hakija ei täytä kelpoisuusehdoissa mainittua kokemusvaatimusta.
Tehtävä tulee laittaa uudelleen haettavaksi ja tehtävässä tulee harkita rekrytointilisän
käyttöä kuuden (6) kuukauden ajan.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että tehtävä laitetaan uudelleen haettavaksi sekä tehtävässä
maksetaan 200 euroa rekrytointilisää kuuden (6) kuukauden ajan.
Haastatteluryhmään nimetään henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri, pääkirjanpitäjä
/controlleri ja vastaava toimistosihteeri. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat
haastatellaan ja henkilön valinta tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, kunnanhallitus valtuuttaa
henkilöstöjohtajan laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen
kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna
tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päättää, että tehtävä laitetaan uudelleen haettavaksi sekä tehtävässä
maksetaan 200 euroa rekrytointilisää kuuden (6) kuukauden ajan.
Haastatteluryhmään nimetään henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri, pääkirjanpitäjä
/controller ja vastaava toimistosihteeri. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat
haastatellaan ja henkilön valinta tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, kunnanhallitus valtuuttaa
henkilöstöjohtajan laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen
kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna
tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Tiedoksi
Pääkirjanpitäjä/controller Palkkasihteeri Vastaava toimistosihteeri Henkilöstöjohtaja

Enontekiön kunta
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§ 69
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtojen määrittäminen
ENODno-2021-502
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Birgitta Eira
matti.ikonen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Kuntalain 38 § 3. momentin mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena
kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuntalain 41 § 1. momentin
mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko
toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Enontekiön 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.
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoista päättää kunnanvaltuusto hallintosäännön §
38:n mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka
täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot
ovat; soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden
tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä.
Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä, hyviä
vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle
eduksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka
täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot
ovat; soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden
tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä.
Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä, hyviä
vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle
eduksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.03.2022
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§ 70
Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Jussaeno osakenumerot 193 – 383
ENODno-2022-104
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Pia Korva
matti.ikonen@enontekio.fi, pia.korva@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, Vastaava toimistosihteeri
Selostus
Tarjouksen jättänyt on tarjoutunut ostamaan huoneiston hallintaan oikeuttavat
osakkeet/osuudet jäljempänä yhtiöstä Asunto Oy Jussaeno, osakkeiden numerot: 193
– 383. Huoneiston osoite on Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö, Huoneiston numero A 2.
Kaupan ehdot ovat seuraavat: velaton kauppahinta 68000 euroa. Velattomaan
kauppahintaan sisältyy huoneistoon kohdistuva lainaosuus, joka on 8.3.2022 päivätyn
isännöitsijäntodistuksen mukaan ollut 8.3.2022 yhteensä 6041,91 euroa. Ostaja ottaa
lainaosuuden vastattavakseen.
Mikäli lainaosuuden määrä on kaupantekopäivään mennessä muuttunut edellä
mainitusta, muuttuu vastaavasti rahana maksettavan kauppahinnan määrä niin, että
tarjouksessa hyväksytty velaton kauppahinta pysyy samana. Tieto lainaosuuden
määrästä tarkistetaan isännöitsijältä kaupantekopäivän mukaiseksi. Mikäli tällaista
tietoa ei ole saatavissa, tieto pyritään tarkistamaan kaupantekokuukauden alun tai
lopun tilanteen mukaiseksi. Mikäli mikään edellä mainituista lainaosuustiedoista ei ole
saatavissa tai sellaisia ei ole hankaluuksitta taikka tarkoituksenmukaisin kustannuksin
hankittavissa, osapuolet sitoutuvat tekemään kaupan ajantasaisimman saatavissa
olevan lainaosuustiedon mukaisena.
Jos osakkeesta on paperinen osakekirja, sen säilytyspaikka on myyjällä.
Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja osakkeiden
omistusoikeus siirtyy kaupanteossa ostajalle. Huoneiston hallintaoikeus siirtyy /
huoneisto vapautuu ostajalle omistusoikeuden siirtyessä.
Muut kaupan ehdot: Hoitovastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja muista
huoneistoon kohdistuvista maksuista vastaa ostaja kaupantekopäivästä alkaen.
Pääomavastikkeesta (rahoitusvastikkeesta) vastaa ostaja kaupantekopäivästä alkaen.
Mikäli osakeluettelo on huoneistotietojärjestelmässä, ostaja vastaa omistusoikeuden
rekisteröintikustannuksista, osakekirjan mitätöinnistä aiheutuvista mahdollisista
kustannuksista sekä mahdollisesta hakemusmaksun korotuksesta.
Todetaan, että kunnan hallintosäännön 3. luvun 19 §:n 1 momentin 5. kohdan
mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä
tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa vastata osakkeiden ostamisesta ja
myymisestä (yli 10 000 euroa).
Ehdotus

Enontekiön kunta
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Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Jussaenon osakkeet numerot 193 – 383
tarjouksen jättäneelle seuraavaan hintaan: Velaton kauppahinta 68000 euroa.
Velattomaan kauppahintaan sisältyy huoneistoon kohdistuva lainaosuus, joka on
8.3.2022 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaan yhteensä 6041,91 euroa, jonka
ostaja ottaa vastattavakseen. Kauppahinta on 61 958,09 euroa. Huoneiston osoite on
Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö, huoneisto numero A 2.
Esittelijän muutettu päätösehdotus;
Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Jussaenon osakkeet numerot 193 – 383
tarjouksen jättäneelle seuraavaan hintaan: Velaton kauppahinta 68000 euroa.
Velattomaan kauppahintaan sisältyy huoneistoon kohdistuva lainaosuus, joka on
8.3.2022 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaan yhteensä 6041,91 euroa, jonka
ostaja ottaa vastattavakseen. Kauppahinta on 61 958,09 euroa. Huoneiston osoite on
Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö.
Päätös
Pekka Tjäderhane poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja
päätti, että pidetään kokoustauko.
Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta
jatkettiin samalla kokoonpanolla.
Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen. Puheenjohtaja totesi esittelijän tehneen
muutetun päätösehdotuksen.
Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Jussaenon osakkeet numerot 193 – 383
tarjouksen jättäneelle seuraavaan hintaan: Velaton kauppahinta 68000 euroa.
Velattomaan kauppahintaan sisältyy huoneistoon kohdistuva lainaosuus, joka on
8.3.2022 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaan yhteensä 6041,91 euroa, jonka
ostaja ottaa vastattavakseen. Kauppahinta on 61 958,09 euroa. Huoneiston osoite on
Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö.
Esteellisyys
Pekka Tjäderhane
Tiedoksi
Ostaja As Oy Jussaeno Isännöisijä Kirjanpito

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.03.2022
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§ 71
Loma-asuntotontin myynti, Kilpisjärvi 35/3
ENODno-2021-113
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Selostus
********* on varannut ja haluaa ostaa loma-asuntotontin Kilpisjärven asemakaava-
alueelta.
Tontin tiedot:
korttelin 35 rakennuspaikka 3
kaavamerkintä RA (Loma-asuntojen korttelialue)
pinta-ala noin 1080 m²
rakennusoikeus 120 + 20 k-m²
kauppahinta 28000,00 euroa
Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen
kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan
allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun
rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona
20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12
kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Tonttien luovutusehdot perustuvat
kunnanvaltuuston päätökseen 11.11.2020 § 59.
Enontekiön kunnassa kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kunnanhallitus.
(Hallintosääntö § 19.3)
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan luonnoksen
mukaisen kauppakirjan, jossa Enontekiön kunta myy määräalan kiinteistöstä
Kilpislahti 47-402-42-21 ********* 28 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston
päättämin ehdoin. Määräala käsittää Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin
35 rakennuspaikan nro 3 (kaavamerkintä RA).
Päätös
Pekka Tjäderhane liittyi mukaan kokoukseen.
Puheenjohtaja Leena Palojärvi poistui kokouksesta.
Kokouksen puheenjohtajana jatkaa kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka
Tjäderhane.
Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Paikalla 4 varsinaista ja 2
varajäsentä.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
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Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan luonnoksen
mukaisen kauppakirjan, jossa Enontekiön kunta myy määräalan kiinteistöstä
Kilpislahti 47-402-42-21 ********* 28 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston
päättämin ehdoin. Määräala käsittää Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin
35 rakennuspaikan nro 3 (kaavamerkintä RA).
Tiedoksi
Ostaja Maankäyttöinsinööri Hallintojohtaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
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§ 72
Tontin luovutus / Kilpisjärvi 46/3
ENODno-2022-100
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Selostus
Kilpisjärven korttelissa 46 rakennuspaikan nro 3 tontin saaja on luopunut
varauksestaan Skierrikujalla. Tontti oli haettavissa kesällä 2021 ja tontin saajat valittiin
arpomalla. Tontin hakijoille lähetettiin arvontapöytäkirja sekä viesti, jossa todettiin,
että tontin saajien kanssa tehdään varaussopimus ja mikäli varaussopimusta ei
allekirjoiteta, tontti menee arvonnassa varasijoille päätyneille hakijoille. Viestissä
sanottiin myös, että mikäli tontti vapautuu myöhemmin, se laitetaan yleiseen hakuun
ja nopein hakija saa tontin.
Vapautuneen tontin osalta oli varaussopimus allekirjoitettu, joten arvonnan varasijoja
ei oteta käyttöön. Kilpisjärven tontteihin kohdistuvan kovan kysynnän vuoksi tontin
luovuttaminen nopeimmalle hakijalle ei myöskään ole hakijoiden kannalta
tasapuolinen vaihtoehto. Varauksesta luopumisen johdosta vapautunutta tonttia
voidaan pitää uutena tonttina ja tontin asettaminen määräajaksi yleiseen hakuun on
perusteltua. Tontin saajan valinnassa tasapuolisimpana menetelmänä voidaan
pitää arvontamenettelyä.
Kesän 2021 hakumenettelyssä kritiikkiä aiheutti, että tontin hakijoille ei ollut asetettu
muita kriteerejä kuin, että yksi hakija voi saada varauksen vain yhteen tonttiin. Tämän
johdosta hakemuksia saatiin mm. kunnalta hiljattain tontin ostaneilta sekä erillisiä
hakemuksia samaan perhekuntaan kuuluvilta. Kaikki hakemukset kuitenkin
hyväksyttiin, koska hakuohjeissa ei tällaista ollut kielletty.
Tontin 46/3 hakumenettelyssä on tarkoitus ottaa käyttöön seuraavat hakukriteerit.
hakemus perhekunnittain, hakemukseen kirjattava puolison nimi ja perheen
koko (1 hakemus/perhekunta)
viimeisen kolmen vuoden aikana Enontekiön kunnalta Kilpisjärveltä loma-
asunto- tai pientalotontin ostaneet eivät ole hakukelpoisia
mikäli hakijalla on jo voimassa oleva tonttivaraus Kilpisjärvellä, etusijalle menee
hakija, jolla ei ole voimassa olevaa tonttivarausta
tonttia voi hakea myös yritys, mutta yksityishenkilöt ovat etusijalla, jos
tontinsaaja joudutaan arpomaan
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi. Pientalotontin luovutuksesta päättää
hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanjohtaja.
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Päätös
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi. Pientalotontin luovutuksesta päättää
hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanjohtaja.
Tiedoksi
Maankäyttöinsinööri vt Kunnanjohtaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
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§ 73
Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, hallinnon toimiala
ENODno-2022-81
Valmistelija / lisätiedot:
Pia Korva, Matti Ikonen
pia.korva@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
Vastaava toimistosihteeri, Henkilöstöjohtaja
Selostus
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa
kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa kohta 17.
vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin ja
päättää tehtäväalueilleen osoitettujen määrärahojen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää
tulosyksiköiden sekä toimialaansa kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat
sekä heille varahenkilöt. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa omalta osaltaan ohjeet
talousarvion täytäntöönpanosta sekä tarvittaessa tarkempia ohjeita määrärahojen
käyttämisestä.
Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät
talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuun 10. päivään mennessä.
Vastuuviranhaltijat tekevät päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen
tarvittaessa vastuullaan olevien tulosyksiköiden välisistä määrärahojen ja
tuloarvioiden siirroista ja uusien kustannuspaikkojen avaamisesta.
Vuosilomien ym. varalta kunnalla on hyvä olla nimettynä viranhaltijat, joilla on koko
organisaatiota koskeva hyväksymisoikeus.
Kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuspaikkakohtainen talousarvio 2022
on ohessa. Valtuuston 14.12.2021 hyväksymä kunnan vuoden 2022
rahoitussuunnitelma ja investointisuunnitelma ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevien kunnanhallituksen alaisten
toimialojen vuoden 2022 kustannuspaikkakohtaisen talousarvion
käyttösuunnitelmaksi ml. investoinnit ja nimeää vastuuviranhaltijat sekä merkitsee
tiedoksi kunnan rahoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus
tarvittaessa hyväksyä kaikkia kunnan kustannuspaikkoja koskevia laskuja
vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä.
Päätös
Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevien kunnanhallituksen alaisten
toimialojen vuoden 2022 kustannuspaikkakohtaisen talousarvion
käyttösuunnitelmaksi ml. investoinnit ja nimeää vastuuviranhaltijat sekä merkitsee
tiedoksi kunnan rahoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.
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Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus
tarvittaessa hyväksyä kaikkia kunnan kustannuspaikkoja koskevia laskuja
vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä.
Tiedoksi
Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Henkilöstöjohtaja Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
Kehitysjohtaja Maankäyttöinsinööri Pääkirjanpitäjä/Controller

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
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§ 74
Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeudet 2022
ENODno-2022-94
Valmistelija / lisätiedot:
Pia Korva
pia.korva@enontekio.fi
Vastaava toimistosihteeri
Selostus
Kunnan tilinkäyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Tilinkäyttöoikeudet on tarpeen
laittaa ajantasalle, koska useita viranhaltijoita on vaihtunut.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeus Pohjolan
Osuuspankissa, Nordea Bank Oyj:ssä ja Danske Bank Oyj:ssä on seuraavilla kunnan
viranhaltijoilla:
vt. kunnanjohtaja *********, hallinnollinen rehtori ********* ja tekninen johtaja
*********.
Kunnanhallitus ilmoittaa em. pankeille, että muiden aikaisemmin ilmoitettujen osalta
tilinkäyttöoikeudet poistetaan.
Päätös
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeus Pohjolan
Osuuspankissa, Nordea Bank Oyj:ssä ja Danske Bank Oyj:ssä on seuraavilla kunnan
viranhaltijoilla: vt. kunnanjohtaja *********, hallinnollinen rehtori ********* ja
tekninen johtaja *********.
Kunnanhallitus ilmoittaa em. pankeille, että muiden aikaisemmin ilmoitettujen osalta
tilinkäyttöoikeudet poistetaan.
Tiedoksi
Pohjolan Osuuspankki Nordea Bank Oyj Danske Bank Oyj Kirjanpito vt Kunnanjohtaja
Hallinnollinen rehtori Tekninen johtaja
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Elinvoimalautakunta, § 17,22.02.2022
Kunnanhallitus, § 75, 14.03.2022
§ 75
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2022-8
Elinvoimalautakunta, 22.02.2022, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 3 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, 14.03.2022, § 75
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Selostus
Kuntaan on tullut 3 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista
kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätös
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Tiedoksi
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
14.03.2022
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Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.03.2022
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§ 76
Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston
puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. 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
Katsaus edelliseen kunnanhallituksessa esille nousseisiin asioihin
KT, kuntatyönantajat tarjoaa kunta-sparrauskoulutusta
FCG, yhteistyön kehittämiskoulutus keväälle
Muut esille nostetut asiat
Kuntapuheenjohtajakoulutukseen Tampereelle, ilmoittautumiset ajalle 15.-16.6.2022
Tulossa
Lentokenttäpalaveri 18.3.
Hoivayksikön ohjausryhmä 23.3.
Hallituksen seuraava kokous 5.4.
Tulevaisuusvaliokunnan vierailu 6.4.
Valtuuston iltakoulu 11.4. klo 17, Kuntastrategian ja Digitiekartan viimeistely
Liikenne- ja viestintävaliokunnan vierailu 26.4.
Valmistelussa
Kaavoitus
Organisaatiouudistus
Karesuvannon väistötilat
Rekrytointifirman käyttö haettavien tehtävien täyttämisessä (KJ, HJ)
Päätös
Merkitään tiedoksi.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.03.2022
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§ 77
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.03.2022

5/2022

§ 78
Ilmoitusasiat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Päätös
Mekitään tiedoksi.
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Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.03.2022
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Muutoksenhakukielto
§65, §68, §69, §72, §73, §75, §76, §77, §78
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.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.03.2022

5/2022
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Oikaisuvaatimus
§66, §67, §70, §71, §74
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
14.03.2022
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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.

