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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja, poistui 16:44
Elli-Maria Kultima, puheenjohtaja
Helinä Hautamäki
Janne Näkkäläjärvi, poistui 16:44
Jarno Viitanen
Kari-Pekka Stoor
Daniela Huber, poistui 16:44
Muut saapuvilla olleet
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, sihteeri
Outi Kurkela, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, esittelijä, poistui 16:44
Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, saapui 13:54, poistui 14:29
Poissa

Pekka Tjäderhane, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Leena Palojärvi
Puheenjohtaja
§92, §93, §94, §95, §96, §97, §99, §100,
§101, §102

Elli-Maria Kultima
Puheenjohtaja
§98, §103, §104

Matti Ikonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
09.05.2022

09.05.2022

Janne Näkkäläjärvi

Daniela Huber

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 9.5.2022
alkaen
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§ 92
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 6 jäsentä ja 1 varajäsen
sekä kunnanvaltuuston 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Daniela Huber ja Janne Näkkäläjärvi.
Puheenjohtaja esitti, että kiireellisyysperiaatteella otetaan lisäpykälät § 102, §103 ja §
104 käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen ja hyväksyy
esityslistalle seuraavat lisäpykälät:
§ 102 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lapin hyvinvointialueen ja kuntien
neuvottelukuntaan
§ 103 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 472/2022 Dnro 20095/2020
§ 104 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 483/2022 Dnro 20096/2020
Esityslista lisäpykälineen ja sen käsittelyjärjestys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus pitää tauon.
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Elinvoimalautakunta, § 47,19.04.2022
Kunnanhallitus, § 93, 03.05.2022
§ 93
Kuntalain 92 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen, Kilpisjärven luontokeskuksen
parkkipaikan maanvuokrasopimus
ENODno-2022-141
Elinvoimalautakunta, 19.04.2022, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Metsähallitus haluaa vuokrata noin 7000m2:n määräalan Enontekiön kunnan
omistamasta kiinteistöstä 47-402-42-20. Määräala sijaitsee Kilpisjärven asemakaava-
alueella. Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun
tarkoittamalla tavalla pysäköintialueeksi. Kaavamerkinnän mukaisesti alue on
tarkoitettu luontokeskuksen ja retkeilijöiden pitempiaikaiseen pysäköintiin. Alueelle
voidaan rakentaa erilaisia rakennuksia ja rakennelmia, kuten kioski, opastuspiste,
jätekeräys ja kuivakäymälät, enintään 200 k-m².
Maankäyttöinsinööri on valmistellut maanvuokrasopimusluonnoksen, jossa vuokra-
aika on 20 vuotta ja vuotuinen vuokra 100,00 euroa. Edullinen vuokra perustuu alueen
yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen ja siihen, että vuokralainen on lupautunut
huolehtimaan alueen kunnossapidosta.
Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää maanvuokrasopimuksista, joiden kesto
on yli 5 vuotta (Hallintosääntö 21 § kohta 19).
Ehdotus
Esittelijä: Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen oheismateriaalina
olevan luonnoksen mukaisena.
Oikeutetaan maankäyttöinsinööri tarvittaessa tekemään esitettyyn sopimukseen
vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkistuksia ennen allekirjoittamista.
Kokouskäsittely
Anja-Maija Lundell teki muutetun päätösehdotuksen, jota kannattivat kaikki
elinvoimalautakunnan jäsenet. Muutettu päätösehdotus:
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen oheismateriaalina
olevan luonnoksen mukaisena lisäyksellä Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan
alueelle jätehuollon ja kuivakäymälän sekä talvikunnossapidon.
Oikeutetaan maankäyttöinsinööri tarvittaessa tekemään esitettyyn sopimukseen
vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkistuksia ennen allekirjoittamista.
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Päätös
Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 03.05.2022, § 93
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Liitteet

1 Maanvuokrasopimusluonnos Kilpis LP alue / Metsähallitus korjattu
2 Ilmoitus vt. kunnanjohtajan otto-oikeuden käyttämisestä elinvoimalautakunnan
päätökseen 19.4.2022 § 47
Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2022 § 47 Kilpisjärven
luontokeskuksen parkkipaikan vuokraamisesta Metsähallitukselle.
Elinvoimalautakunnan pöytäkirja on julkaistu tarkastettuna Enontekiön kunnan
verkkosivuilla 26.4.2022. Kunnanjohtaja on 28.4.2022 kunnanhallituksen
puheenjohtajalle lähetetyllä sähköpostilla ilmoittanut käyttävänsä otto-oikeutta
päätöksestä ja siirtävänsä asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Elinvoimalautakunnan päätöksessä vuokralainen velvoitettiin huolehtimaan alueelle
kuivakäymälän. Päätöksen jälkeen Metsähallitus ilmoitti, ettei se hyväksy kyseistä
ehtoa maanvuokrasopimukseen. Luontokeskuksen parkkialuetta on tarkoitus
laajentaa ja maanvuokrasopimus on ollut edellytyksenä hankkeen toteutumiselle.
Metsähallitus on saanut rahoituksen parkkialueen laajentamiselle ja hanke on
toteutettava tänä vuonna. Mikäli maanvuokrasopimusta ei allekirjoiteta, parkkialueen
laajennus jää tekemättä.
Maankäyttöinsinööri on valmistellut Metsähallituksen kommenttien ja
elinvoimalautakunnan päätöksen pohjalta uuden sopimusluonnoksen, joka on
Metsähallituksen puolelta hyväksytty.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vt. kunnanjohtajan kuntalain § 92 mukaisesti
käytetyn otto-oikeuden elinvoimalautakunnan kokouksen 19.4.2022 § 47.
Kunnanhallitus tekee asiassa uuden päätöksen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä
korjatun maanvuokrasopimusluonnoksen, josta on poistettu kuivakäymäläehto.
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Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin
samalla kokoonpanolla.
Puheenjohtaja totesi, että selostusosaan tehdään päivämäärävirheen korjaus
lauseeseen;
Elinvoimalautakunnan pöytäkirja on julkaistu tarkastettuna Enontekiön kunnan
verkkosivuilla 27.4.2022.
Puheenjohtaja kutsui maankäyttöinsinööri Kai Takkusen kunnanhallituksen
kokoukseen tämän pykälän ajaksi asiantuntijana.
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vt. kunnanjohtajan kuntalain § 92 mukaisesti
käytetyn otto-oikeuden elinvoimalautakunnan kokouksen 19.4.2022 § 47.
Kunnanhallitus tekee asiassa uuden päätöksen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä
korjatun maanvuokrasopimusluonnoksen, josta on poistettu kuivakäymäläehto.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
maankäyttöinsinööri tekninen johtaja vuokralainen
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§ 94
Tontin luovutus /Kilpisjärvi 55/3, Aksun ja Annan Kotipalvelu Oy
ENODno-2021-407
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Selostus
Aksun ja Annan kotipalvelu Oy on varannut ja haluaa ostaa liiketontin Kilpisjärven
vesilentosataman asemakaava-alueelta.
Tontin tiedot:
korttelin 55 rakennuspaikka 3
kaavamerkintä K-LL (Lentotoimintaan liittyvien liike- ja toimistorakennusten
korttelialue)
pinta-ala noin 1256 m²
rakennusoikeus 120 k-m²
kauppahinta 15000,00 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 luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jossa
Enontekiön kunta myy määräalan kiinteistöstä Kilpisailakka 47-402-42-20 Aksun ja
Annan kotipalvelu Oy:lle 15 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston päättämin
ehdoin. Määräala käsittää Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin
55 rakennuspaikan nro 3 (kaavamerkintä K-LL).
Päätös
Puheenjohtaja kutsui maankäyttöinsinööri Kai Takkusen kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn ajaksi asiantuntijana.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jossa
Enontekiön kunta myy määräalan kiinteistöstä Kilpisailakka 47-402-42-20 Aksun ja
Annan kotipalvelu Oy:lle 15 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston päättämin
ehdoin. Määräala käsittää Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin
55 rakennuspaikan nro 3 (kaavamerkintä K-LL).
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§ 95
Kilpisjärven yleiskaavatyön jatkaminen
ENODno-2022-126
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Tarjouspyyntö: Kilpisjärven yleiskaavatyön jatkaminen ja laatiminen valmiiksi
Kilpisjärven osayleiskaava kuulutettiin vireille 7.3.2012 ja kaavaluonnos oli virallisesti
nähtävillä 3.9. – 30.9.2012. Tämän jälkeen kaavan eteneminen hidastui ja
kaavaehdotuksen valmistelu kesti useita vuosia. Kaavatyön pohjaksi tehdyt selvitykset
ovat tänä aikana monilta osin vanhentuneet. Kaavaehdotus kuitenkin valmisteltiin
näillä tiedoilla ja oli virallisesti nähtävillä 11.6. – 16.7.2021.
Kaavaehdotusvaiheessa saadun palautteen perusteella kaavaa ei ole mahdollista
viedä hyväksymiskäsittelyyn. Nähtävillä pidetyssä yleiskaavaehdotuksessa on vielä
merkittäviä puutteita kaavamerkinnöissä, -määräyksissä ja vaikutusten arvioinnissa.
Lisäksi erityisesti on tarpeen tarkistaa luontoselvityksiä ja arvioitava asianmukaisesti
vaikutukset Natura-alueiden suojeluperusteisiin. Tehtävien täydennysten ja korjausten
jälkeen kaavaehdotus tulisi asettaa uudelleen nähtäville.
Nykyinen konsulttisopimus on tehty kaavoittajan (Seitap Oy) kanssa tuntihinnoitteluun
perustuen. Sopimuksessa oleva kattohinta 30.000 euroa on kokonaisuudessaan
käytetty. Tarvittavat täydennykset ja korjaukset ovat niin merkittäviä, että kaavan
valmiiksi saattaminen edellyttää kaavoituskonsultin kilpailuttamista uudelleen.
Toimeksiantona on valmistella osayleiskaava valtuuston hyväksymäksi kaavaksi
saakka. Kyseessä on kokonaissuunnittelutehtävä, jonka lopputuloksena
saadaan Kilpisjärven osayleiskaavan kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus
perusteluineen, selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen.
Maankäyttöinsinööri on valmistellut kilpailutuksesta tarjouspyynnön
(oheismateriaalina). Hankintamuotona on avoin menettely. Hankintailmoitus
julkaistaan verkko-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Lisäksi tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisenä kunnan kotisivuilla.
Tämä hankinta tuodaan kunnanhallitukseen, koska se ylittää hallintosäännössä (§
34.3.) määritellyn viranhaltijan toimivallassa olevan hankintarajan (10.000€).
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa ehdotusvaiheessa olevan Kilpisjärven
yleiskaavatyön jatkamisen ja laatimisen valmiiksi oheismateriaalina olevan
tarjouspyynnön mukaisesti.
Päätös
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Puheenjohtaja kutsui maankäyttöinsinööri Kai Takkusen kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn ajaksi asiantuntijana.
Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa ehdotusvaiheessa olevan Kilpisjärven
yleiskaavatyön jatkamisen ja laatimisen valmiiksi oheismateriaalina olevan
tarjouspyynnön mukaisesti.
Tiedoksi
maankäyttöinsinööri, Seitap Oy
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§ 96
Hallintojohtajan viran kelpoisuusehtojen määrittäminen
ENODno-2022-11
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Birgitta Eira
matti.ikonen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Hallintojohtajan virka on tullut avoimeksi 6.3.2022 lukien. Kunnanhallitus päätti
kokouksessaan 1.3.2022 § 46 , että hallintojohtajan tehtäviä hoidetaan sisäisin
järjestelyin siihen saakka kunnes tehtävään valitaan varsinainen viranhoitaja.
Hallintojohtajan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin siten, että henkilöstöjohtaja,
controller/pääkirjanpitäjä sekä vastaava toimistosihteeri hoitavat omien
tehtävien ohella hallintojohtajan avoimen viran tehtäviä. Sisäiset järjestelyt ovat
voimassa siihen saakka, kunnes tehtävän varsinainen hoitaja aloittaa tehtävässä.
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- sekä ICT-hallinto sekä ruoka- ja
puhtauspalvelutoimialan johtaminen. Tehtävään sisältyy esihenkilötyötä.
Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja hallintosäännön mukaan
kunnanjohtajan sijainen.
Hallintosäännön 38 § 2 momentin mukaan muiden virkojen kuin kunnanjohtajan viran
osalta kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa kunnanhallituksessa
ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat muutokset tarvittaessa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään yhden vuoden käytännön
työkokemus kunnan hallinnosta ja taloudesta. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään yhden vuoden käytännön
työkokemus kunnan hallinnosta ja taloudesta. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
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Kunnanhallitus, § 68,14.03.2022
Kunnanhallitus, § 97, 03.05.2022
§ 97
Henkilöstö- ja taloussihteerin toimen täyttäminen
ENODno-2022-39
Kunnanhallitus, 14.03.2022, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
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.
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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.

Kunnanhallitus, 03.05.2022, § 97
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Markus Viljanen
matti.ikonen@enontekio.fi, markus.viljanen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, Pääkirjanpitäjä-controller
Selostus
Tehtävä oli uudelleen haettavana 25.3.2022 klo 12 - 10.4.2022 klo 12. Määräaikaan
mennessä tehtävää haki yksi asetetut kelpoisuusehdot täyttävä hakija.
Haastatteluryhmä haastatteli hakijan 26.4.2022.
Hakuasiakirjojen sekä haastattelussa muodostuneen kokonaisarvion perusteella
valintaryhmän esitys on, että ********* valitaan tehtävään.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää valita henkilöstö- ja taloussihteerin toistaiseksi voimassa
olevaan toimeen *********
Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot
määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).
Tehtävässä maksetaan kuuden (6) kuukauden ajan rekrytointilisää 200 euroa
kuukaudessa. Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää valita henkilöstö- ja taloussihteerin toistaiseksi voimassa
olevaan toimeen Ellenoora Mäkisen.
Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot
määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).
Tehtävässä maksetaan kuuden (6) kuukauden ajan rekrytointilisää 200 euroa
kuukaudessa. Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Hakija Henkilöstöjohtaja Palkkasihteeri Vastaava toimistosihteeri Controller
/pääkirjanpitäjä
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Elinvoimalautakunta, § 45,19.04.2022
Kunnanhallitus, § 98, 03.05.2022
§ 98
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2022-8
Elinvoimalautakunta, 19.04.2022, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 5 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, 03.05.2022, § 98
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Selostus
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen (5 kpl) kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätös
Esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyyn ilmoittivat kunnanhallituksen
puheenjohtaja Leena Palojärvi ja kunnanhallituksen jäsen Jarno Viitanen ja he
poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.
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Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan ollessa poissa kunnanhallituksen 2.
varapuheenjohtaja toimii tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.
Esteellisyys
Leena Palojärvi, Jarno Viitanen
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
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§ 99
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:
Hyvinvointilautakunta 24.3.2022
Elinvoimalautakunta 19.4.2022
Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 17 Taloushallinnon raporttien sähköinen arkistointi, rajapinnan toteutus, 01.04.2022
§ 20 Rekrytointituen hankinta / Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tehtävät, 25.04.2022
§ 21 Yhteistyön kehittämisen prossetuki, 26.04.2022
Muu päätös:
§ 18 Tontin myynti, Hetan Luomaanjärven kortteli 108, rakennuspaikka 2, 20.04.2022
§ 19 Tontin myynti, Kilpisjärven kortteli 41, rakennuspaikka 4, 21.04.2022
Maankäyttöinsinööri
Hankinta:
§ 1 Hankinta; Paljasselän alueliiketaloussuunnitelma ja vaikutusten arviointi, lisätyö,
01.04.2022
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti pitää kokoustauon. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti
nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.
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Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
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§ 100
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Helinä Hautamäki kertoi hyvinvointilautakunnan käsittelyssä olleista asioista.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§ 101
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.
Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat.
Viranhaltijalausunto Väyläviraston investointiohjelmasta vuosille 2023 – 2030.
Kuntaan on saapunut seuraavat asiakirjat:
Pohjois-Suomen syyttäjäalue asianro R 21/7450, päätökset 22/465 ja 22/466.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22/0023/2 Dnro 01538/20/2208.
Lapin Hyvinvointialueen kannanotto ARA:lle laadittuun avustushakemukseen, liittyy
hoivayksikön rakentamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Merkitään tiedoksi
Kokouskäsittely
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä
ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.
Elli-Maria Kultima
Liikenne- ja viestintävaliokunnan vierailu Enontekiöllä. Kunnan puolesta tilaisuuteen ei
pyydetty/ esitetty/ järjestetty matkailun edustajan esittelyä eikä puheenvuoroa.
Useita yhteydenottoja kuntalaisilta, miksi vitkutellaan kunnanjohtajan ja hallintojohtajan
virkojen haettaviksi julistamista. Virat on pikaisesti laitettava haettaviksi.
Edelleen miksi Liikuntapaikkamestarin tehtävää ei ole laitettu haettavaksi?

Janne Näkkäläjärvi
Liikuntapaikkamestarin tehtävän haettavaksi laittamiseen liittyen, jos siihen on tulossa
muutoksia, niin hallitukselle tulee selvittää asia.

Helinä Hautamäki
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Liikennevaliokunnan vierailun kuntatapaaminen Hetan lentokentällä oli hyvä asia
tulevaisuuden kannalta. Valiokunnan puheenjohtajan puheenvuoro VT 21 korjausvelan
kattamisesta toi toivoa tien parantamiseksi.
Oliko Enontekiön kunnalla audienssi puolustusministerin tapaamiseen kansallisen
veteraanipäivän yhteydessä 27.4.2022? Ei ollut.
Tilinpäätöksen aikataulu? Varmistuu myöhemmin.
Jarno Viitanen
Pilkkiviikkojen markkinointi kunnan toimesta: Yhdistysten työ pilkkiviikkojen järjestämisessä
on iso ja perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön, pilkkiviikot tuo kuitenkin matkailua ja tuloja
kunnalle ja paikallisille yrityksille ja voisi oikein markkinoitua tuoda paljon enemmän.
Kunta voisi osallistua omalta osaltaan enemmän. Koskee myös muita vastaavia
tapahtumia.
Jarmo Näkkäläjärvi
Miten kunta aikoo huomioida Sami Grand Prix 2022 laulukilpailun voittajan? On
huomioitu.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.
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§ 102
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan
ENODno-2022-142
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira, Matti Ikonen
birgitta.eira@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja, Henkilöstöjohtaja
Selostus
Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 2.3.2022 § 5
vahvistanut hallintosäännön, jonka 9 §:n mukaan hyvinvointialueella toimii
hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunta.
Hyvinvointialuelain mukaan kunnan sekä kunnan että hyvinvointialueen on
edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen
vastuu siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin
ja hyvinvointialueella siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen
muihin lakisääteisiin tehtäviin.
Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on
neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä
yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvotteluissa voidaan sopia ainakin
yhteistyön edellyttämistä rakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön
edellyttämästä tiedonkulusta.
Lapin hyvinvointialueen hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallitus asettaa
valtuustokausittain hyvinvointialuee ja kuntien neuvottelukunnan, joka toimii
hyvinvointialueen ja kuntien neuvoa antavana yhteistyöelimenä.
Neuvottelukunta käsittelee hyvinvointialueen ja kuntien toteuttamaa
yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisessä sekä
muilla tehtäväalueilla hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnoissa.
Jokainen Lapin hyvinvointialueen kunta, Lapin liitto sekä Saamelaiskäräjät
esittävät kukin yhden (1) edustajan neuvottelukuntaan.
Hyvinvointialuetta neuvottelukunnassa edustavat hyvinvointi- ja
yhdyspintalautakunta sekä aluehallituksen, aluevaltuuston, osallisuus- ja
asiakkuuslautakunnan ja saamen kielen lautakunnan puheenjohtajat.
Hyvointialuejohtajalla ja hänen määräämillään hyvinvointialueen
viranhaltijoilla sekä alueen kunnanjohtajilla ja maakuntajohtajalla on
neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Aluehallitus on päättänyt pyytää Lapin hyvinvointialueen kuntia, Lapin liittoa sekä
Saamelaiskäräjiä nimeämään 30.4.2022 mennessä hyvinvointialueen ja kuntien
neuvottelukuntaan kunkin yhden jäsenen ja varajäsenen.
Ehdotus
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Kunnanhallitus esittää aluehallitukselle hyvinvointialueen ja kuntien
neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Äänestykset
Koska oli tehty pöydällepanoesitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat
Helinä Hautamäen esitystä pöydälle panosta äänestävät ”ei”.
Jaa
Kari-Pekka Stoor
Leena Palojärvi
Jarno Viitanen
Ei
Janne Näkkäläjärvi
Helinä Hautamäki
Elli-Maria Kultima
Daniela Huber
Päätös
Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta.
Helinä Hautamäki esitti asian jättämistä pöydälle. Elli-Maria Kultima ja Janne
Näkkäläjärvi kannattivat tehtyä esitystä.
Koska oli tehty pöydällepanoesitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat
Helinä Hautamäen esitystä pöydälle panosta äänestävät ”ei”.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3”jaa” ääntä ja 4 ”ei” ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle.
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§ 103
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 472/2022 Dnro 20095/2020
ENODno-2020-152
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Enontekiön kunnanvaltuuston 31.8.2020 §
47 päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen.
Päätös, josta valitetaan:
Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 31.8.2020 § 47
Kunnanvaltuusto on päättänyt hyväksyä sopimukset (term sheet, esisopimus,
yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä antaa valtuudet
kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä puheen
olevien sopimusten mukaisesti.
Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus hylkää valittajien esittämän asiakirjojen hankintaa koskevan
vaatimuksen.
Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin valittajat ovat esittäneet
term sheet- ja yhteistoimintasopimusta koskevia valitusperusteita. Hallinto-oikeus
jättää valituksen tutkimatta myös siltä osin kuin valittajat ovat vastaselityksessään
esittäneet kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan
toimivallan ylitystä, kunnanjohtajan sijaisen määräämistä koskevia valitusperusteita
sekä lakiasiainpalvelujen hankintasopimusta koskevaa kanteluluonteista arvostelua.
Lisäksi hallinto-oikeus jättää tutkimatta virka-aseman väärinkäyttöä koskevat
rikosoikeudelliset vaatimukset.
Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä ko. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyyn ilmoittivat vt kunnanjohtaja Birgitta Eira,
kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Palojärvi ja Daniela Huber sekä Janne
Näkkäläjärvi ja he poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.
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Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan ollessa poissa kunnanhallituksen 2.
varapuheenjohtaja toimii tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.
Kunnanhallitus päättää merkitä ko. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Esteellisyys
Janne Näkkäläjärvi, Birgitta Eira, Leena Palojärvi, Daniela Huber
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§ 104
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 483/2022 Dnro 20096/2020
ENODno-2020-152
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Enontekiön kunnanvaltuuston 31.8.2020 §
48 päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen.
Päätös, josta valitetaan:
Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 31.8.2020 § 48
Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Enontekiön lentoaseman Remix-korjaus lisätään
vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin (investointimenot
ja –tulot miljoona euroa, nettoinvestointi nolla euroa).
Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus hylkää valittajien esittämän asiakirjojen hankintaa koskevan
vaatimuksen.
Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin valittajat ovat
vastaselityksessään esittäneet lentoaseman ostamiseen liittyvien
talousarviomuutosten oikea-aikaista valtuustokäsittelyä, määrärahavaltuuksien
myöntämistä ja talousarvioasiakirjan muutoksia koskevia valitusperusteita.
Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä ko. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyyn ilmoittivat vt kunnanjohtaja Birgitta Eira,
kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Palojärvi ja Daniela Huber sekä Janne
Näkkäläjärvi ja he poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.
Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan ollessa poissa kunnanhallituksen 2.
varapuheenjohtaja toimii tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.
Kunnanhallitus päättää merkitä ko. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Esteellisyys
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Muutoksenhakukielto
§92, §95, §98, §99, §100, §101, §102, §103, §104
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
§93, §94, §96, §97
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.

