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Saapuvilla olleet jäsenet
Outi Kurkela, puheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, 2. varapuheenjohtaja
Satu-Marja Eira-Keskitalo
Helinä Hautamäki
Daniela Huber
Per-Oula Juuso
Ulla Keinovaara
Elli-Maria Kultima
Virpi Labba
Anja-Maija Lundell
Taru Mäkitalo
Juha-Pekka Mäntyvaara
Sari Norrgård
Leena Palojärvi
Kari-Pekka Stoor
Tytti Valkeapää
Jarno Viitanen
Muut saapuvilla olleet
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, sihteeri
Veli-Matti Hettula, Tunturi-Lapin kehitys ry, saapui 13:08, poistui 15:38
Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, saapui 16:39, poistui 16:51
Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät ry, saapui 13:08, poistui 15:38
Pasi Ikonen, Enontekiön yrittäjät ry, saapui 13:08, poistui 15:38
Allekirjoitukset

Outi Kurkela
Puheenjohtaja

Birgitta Eira
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
29.06.2022

29.06.2022

Leena Palojärvi

Elli-Maria Kultima

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 29.6.2022
alkaen
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§ 30
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 15.6.2022 ja toimitettu samana
päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan
verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja
jäsenmäärältään päätösvaltainen.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Paikalla oli 13 varsinaista
valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.
Pykälän aikana puheenjohtaja totesi, että valtuuston tulee huomioida Satu-Marja Eira-
Keskitalon merkkipäivä ja että, kuullaan yrittäjäbarometrin 2022 tuloksia Enontekiön
kunnanosalta.
Valtuuston kokoukseen on kutsuttu Lapin Yrittäjät ry:stä toimitusjohtaja Pirkka Salo,
Tunturi-Lapin kehityksestä Veli-Matti Hettula ja Enontekiön yrittäjät ry:n hallituksen
puheenjohtaja Pasi Ikonen tuloksia esittelemään ja keskustelua varten.
Merkkipäivämuistaminen ja yrittäjäbarometrin kuntatulosten läpikäyminen
suoritetaan kokoustauon aikana.
Puheenjohtaja määräsi kokoustauon alkamaan kello.13.08
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 31
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 29.6.2022 klo
14 mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.
enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama.
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja
tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa
määräaikaan mennessä.
Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen
osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja
omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä.
Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti
kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden
osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen
saakka.
Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä
käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole
valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida
käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä
kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston
kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu
kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä
yksinkertaisella enemmistöllä.
Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen
asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa "Ilmoitusasiat".
Kokouskäsittely
Kokoustauko päättyi 15.38 ja kokous jatkuu puheenjohtajan suorittamalla
nimenhuudolla ja totesi läsnäolijat. Paikalla 13 valtuutettua 4 varavaltuutettua.
Jarmo Näkkäläjärvi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Leena Palojärveä ja Helinä
Hautamäki esitti Elli-Maria Kultimaa pöytäkirjantarkastajaksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Leena Palojärven ja Elli-Maria
Kultiman.
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§ 32
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Kokouskäsittely
Jarmo Näkkäläjärvi toi terveiset nuorisovaltuustolta: Nuorisoneuvosto ei ole
kokoontunut edellisen kunnanvaltuuston jälkeen. Seuraava nuorisovaltuuston kokous
on suunniteltu elokuulle. Joten ei ole mitään uusia asioita nuorisovaltuustosta
tiedotettavaksi, kuin mitä edellisessä kunnanvaltuustossa tuotiin esille..
Ulla Keinovaara toi terveiset vammaisneuvoston 2.6.2022 kokouksesta: Työelämään
tutustumisviikon tulevasta järjestämisestä ja hyvinvoiva kuntalainen hankkeen esittely
kokouksessa, sekä vammaisneuvoston ehdotuksesta vaikuttavuuden arvioinnin
kehittämisessä.
Satu-Marja Eira-Keskitalo toi terveiset vanhusneuvostolta: Vanhusneuvosto kokoontui
24.5.2022. -Heli Kolehmainen kävi esittelemässä kunnan
kulttuurikasvatussuunnitelma luonnoksen. Tavoitteena on saada suunnitelma
valmiiksi ja käyttöön v. 2023 alusta.. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan
toimintaa , jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista,
saatavuutta ,käyttöä sekä taide-ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. -Päivitettiin
toimintasääntö. -Vastattiin Ikäystävällinen Lappi -hankkeen kyselyyn. -Esitettiin
kunnanhallitukselle Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajiksi Satu-Marja
Eira-Keskitaloa ja Antti-Oula Juusoa -Annettiin tiedoksi Saamelainen kehittäjä asiakas-
toiminta -Seuraavaan kokoukseen päätettiin kutsua esittäytymään sosiaaliohjaaja-
koulukuraattori Tiinu Ristinen.
Päätös
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset merkittiin
tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 136,10.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 33, 22.06.2022
§ 33
Muutosesitys investointiohjelmaan vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023
ENODno-2021-229
Kunnanhallitus, 10.06.2022, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä, Birgitta Eira
kimmo.lamsa@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Tekninen johtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Enontekiön kunnanvaltuusto päätti 18.5.2022 § 25 uuden rakennutettavan
tehostetun palveluasumisyksikön paikaksi esillä olleista vaihtoehdoista, vaihtoehto B:
n eli eläinlääkäri-/lääkäritalojen paikan. Kyseisen paikan rakentaminen vaatii nykyisten
eläinlääkärintilojen purkamisen ja vastaavien uusien tilojen rakentamisen. Tilojen
käyttäjien kanssa on käyty alustavia neuvotteluita tilantarpeista ja uusien tilojen
vaatimuksista. Tilojen tulee olla käytettävissä ennen olemassa olevien tilojen
purkamista. Tämä tarkoittaa aikataulullisesti, että tilojen kilpailutus tulee tehdä 2022
aikana ja itse toteutus alkuvuodesta 2023.
Edellä mainittujen syiden vuoksi Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022
sekä suunnitelmavuodelle 2023 tulee päivittää, jotta em. hankinnat voidaan aloittaa,
seuraavasti:
2022

Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut

2023
€

Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen

35 000€
800 000

Edellä mainittujen syiden vuoksi Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022
sekä suunnitelmavuodelle 2023 tulee päivittää vastaamaan kustannusarviota ja
arvioitua toteutusaikataulua. Suunnitelmavuodelle 2023 tulee olla myös
investointiohjelmassa esittää investointivaraus, jotta tulevan suunnitelmavuoden
kohteita voidaan kilpailuttaa.
Investointiohjelma muutokset hyväksyy Enontekiön hallintosäännön mukaisesti
kunnanhallituksen esityksestä, kunnanvaltuusto.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2022 investointiohjelman
sekä investointien suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:
2022

Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut

35 000€

2023

Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen

800 000€

Investointien vastuuviranhaltijana toimii ilman erillisiä päätöksiä tekninen johtaja.
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Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2022 investointiohjelman
sekä investointien suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:
2022 Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut 35 000€
2023 Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen 800 000€
Investointien vastuuviranhaltijana toimii ilman erillisiä päätöksiä tekninen johtaja.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 22.06.2022, § 33
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2022 investointiohjelman
sekä investointien suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:
2022 Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut 35 000€
2023 Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen 800 000€
Investointien vastuuviranhaltijana toimii ilman erillisiä päätöksiä tekninen johtaja.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Puheenjohtaja määräsi kokoustauon 16.26-16.40
Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Paikalla 13 valtuutettua ja 4
varavaltuutettua.
Kokoukseen kutsuttiin asiantuntijaksi tekninen johtaja Kimmo Lämsä.
Leena Palojärvi esitti, että valtuusto yksimielisesti lisää ponnen
markkinavuoropuhelun järjestämisestä investoinnin suunnittelussa alueen yrittäjien
kanssa.
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi keskustelun aikana valtuuston päättäneen
lisätä ponnen esitetyn mukaisesti, muutoin kunnanhallituksen esityksen mukaan.
Päätös
Kunnanvaltuusto päättää asian kunnanhallituksen esityksen mukaan, lisättynä
ponnella markkinavuoropuhelun järjestämisestä.

Tiedoksi
Elinvoimalautakunta taloushallinto tekninen johtaja
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Kunnanhallitus, § 141,10.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 34, 22.06.2022
§ 34
Ennakkokäsityksen antaminen; Kilpisjärvelle rakennettava uudisrakennus
ENODno-2022-187
Kunnanhallitus, 10.06.2022, § 141
Valmistelijat / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Selostus
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää konserniohjeen mukaisesti
Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä Kilpisjärvelle rakennettavasta
uudisrakennuksesta.
Tunturi-Lapin alueella toiminnankasvun yhtenä merkittävänä esteenä useilla
aloilla, mutta eritoten matkailualalla, on työntekijöiden asuntotilanne. Tunturi-Lapin
Kehitys Oy teetti elokuussa 2019 asuntomarkkinakyselyn
Kilpisjärven asuntotilanteesta paikallisille yrityksille. Kyselyyn vastasi 18 yrittäjää
/yritystä. Kyselyllä selvitettiin asuntopulan haasteen vakavuutta yrityksille. 44,4 %
vastaajista piti tilannetta erittäin vakavana.
Yhtiö selvitti Valtiokonttorilta mahdollisuutta rakennushankkeeseen, mutta
sai 9.12.2019 kielteisen päätöksen, perusteena vapaaehtoinen velkasaneeraus.
Viime syksynä kuitenkin Valtiokonttori vapautti yhtiön velkasaneerauksesta, joten
yhtiöllä on nyt mahdollisuus aloittaa hankkeen suunnittelu. Lisäksi yhtiö keskusteli
ARAn kanssa 11.1.2022 uudisrakentamisen mahdollisuudesta.
1.4.2022 pidetyssä palaverissa teknisen toimen kanssa on keskusteltu Kilpisjärven
asemakaavasta. Esille nousi monitoimitalon vieressä oleva Y-tontti, jossa on 800 k-m²
rakennusoikeutta. Tämä tontti sopisi erityisryhmien ja senioriasunnoiksi (10 kpl)
ruoka- ja terveyspalveluiden saatavuuden kannalta. Harjukujalla vastapäätä As Oy
Enontekiön Saanansäde 4 on kaavoitettu 2000 k-m² tontti, mitä on
kaavailtu vuokratalolle. Rakennus käsittäisi alkuun 16 asuntoa, lisäksi tontille
jää lisärakentamisen mahdollisuus. Suunniteltu uudisrakennus sijoittuisi Harjukujalle.
Yhtiön hallitus on kokouksessaan 27.4.2022 päättänyt pyytää konserniohjeen
mukaisesti ennakkokäsitystä kunnanhallitukselta Kilpisjärvelle rakennettavasta
uudisrakennuksesta ja sen rahoituksesta sekä omavelkaisesta takauksesta 3,5 milj. €
lainalle. Mikäli hanke hyväksytään ARAssa ja siihen saadaan avustuksia ja valtion
korkotukilaina, huomioidaan nämä myöhemmin takauksen määrässä.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta myöntää enintään 3,5
miljoonan euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot -
nimiselle kuntakonserniin kuuluvalle kunnan täysin omistamalle yhtiölle.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti
nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.
Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Päätös
Outi Kurkela ja Jarmo Näkkäläjärvi ilmoittivat esteellisyydestään ja poistuivat
kokouksesta.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta myöntää enintään 3,5
miljoonan euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot -
nimiselle kuntakonserniin kuuluvalle kunnan täysin omistamalle yhtiölle.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Esteellisyys
Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela

Kunnanvaltuusto, 22.06.2022, § 34
-
Ehdotus
Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että Enontekiön kunta myöntää enintään 3,5
miljoonan euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot -
nimiselle kuntakonserniin kuuluvalle kunnan täysin omistamalle yhtiölle.
Äänestykset
Leena Palojärvi esitti asian palauttamista valmisteluun. Esitystä kannattivat Jarno
Viitanen, Kari-Pekka Stoor, Ulla Keinovaara. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi
puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista
nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen tekemää
päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat tekemää muutosehdotusta,
äänestävät ”EI”.
Jaa
Juha-Pekka Mäntyvaara
Elli-Maria Kultima
Outi Kurkela
Ei
Leena Palojärvi
Jarno Viitanen
Satu-Marja Eira-Keskitalo

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
22.06.2022

4/2022

11 (22)

Per-Oula Juuso
Kari-Pekka Stoor
Anja-Maija Lundell
Sari Norrgård
Helinä Hautamäki
Daniela Huber
Taru Mäkitalo
Tytti Valkeapää
Ulla Keinovaara
Virpi Labba
Kokouskäsittely
Jarmo Näkkäläjärvi ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Leena Palojärvi esitti asian palauttamista valmisteluun.
Jarno Viitanen, Kari-Pekka Stoor ja Ulla Keinovaara kannattivat Leena Palojärven
esitystä.
Elli- Marja Kultima kannatti kunnanhallituksen esitystä.
Puheenjohtaja päätti keskustelun. Tämän jälkeen hän luki tehdyn esitykset.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa
kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti
asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat
kunnanhallituksen tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka
kannattavat Leena Palojärven tekemää kannatettua muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.
Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti
Päätös
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 13”JAA”- ja 3 ”EI”-ääntä, joten
puheenjohtaja totesi Leena Palojärven esityksen tulleen valtuuston päätökseksi.
Valtuusto päättää palauttaa asian takaisin valmisteluun.
Esteellisyys
Jarmo Näkkäläjärvi
Tiedoksi
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot toimitusjohtaja taloushallinto
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§ 35
Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisterin ylläpito
ENODno-2022-220
Tarkastuslautakunta 27 .1. 2022 § 13
SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA REKISTERIN YLLÄPITO
Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on
tehtävä sidonnaisuusilmoitukset johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä
luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132
/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä (elinvoimalautakunta),
valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, johtavia virkamiehiä
sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös
jaostoja.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
(https://enontekio.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/sidonnaisuusilmoitukset/)

Kokouskäsittely
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Per- Oula Juuso kävi hyväksytyt
sidonnaisuusilmoitukset lävitse.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Päätös
Hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
22.06.2022
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Kunnanhallitus, § 107,10.05.2022
Kunnanhallitus, § 134,10.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 36, 22.06.2022
§ 36
Hallintojohtajan viran täyttäminen
ENODno-2022-11
Kunnanhallitus, 10.05.2022, § 107
Valmistelijat / 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. 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 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.
Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Hakuilmoitus on
nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
22.06.2022
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Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022
väliseksi ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022
väliseksi ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanhallitus, 10.06.2022, § 134
Valmistelijat / lisätiedot:
Birgitta Eira, Matti Ikonen
birgitta.eira@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja, Henkilöstöjohtaja
Selostus
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.3.2022 § 46 , että hallintojohtajan tehtäviä
hoidetaan sisäisin järjestelyin siihen saakka kunnes tehtävään valitaan varsinainen
viranhoitaja.
Hallintojohtaja johtaa kunnan hallintotoimialaa ja vastaa kestävästä kunnan
hallinnosta. Hallintojohtaja vastaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessista. 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 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, joka päätti kokouksessaan 10.5.2022 §
107 julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 väliseksi ajaksi. Lisäksi
rekrytointiprosessissa käytettiin ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
Hallintojohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 3 hakijaa. Haastatteluryhmä
valitsi kokouksessaan 27.5.2022 hakijoiden joukosta edelleen kaksi hakijaa
haastatteluihin koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Haastattelut järjestettiin
3.6.2022.
Hakuasiakirjoen (koulutus ja kokemus)
sekä haastatteluissa muodostuneen kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmä

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
22.06.2022
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esittää valittavaksi hallintojohtajan tehtävään hallintotieteiden maisteri Marja-Riitta
Lukkarin.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan
hallintojohtajaksi valitaan hallintotieteiden maisteri Marja-Riitta Lukkari.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan
hallintojohtajaksi valitaan hallintotieteiden maisteri Marja-Riitta Lukkari.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 22.06.2022, § 36
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan
hallintojohtajaksi valitaan hallintotieteiden maisteri Marja-Riitta Lukkari.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Puheenjohtaja totesi, ettei keskustelun aikana ei tullut muutosesityksiä.
Päätös
Kunnanvaltuusto päättää valita Enontekiön kunnan hallintojohtajan virkaan
hallintotieteiden maisterin Marja-Riitta Lukkarin. Pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Valittu hakijat palkkahallinto

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
22.06.2022
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Kunnanhallitus, § 133,10.06.2022
Kunnanvaltuusto, § 37, 22.06.2022
§ 37
Kunnanjohtajan viran täyttäminen
ENODno-2021-502
Kunnanhallitus, 10.06.2022, § 133
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Ikonen, Birgitta Eira
matti.ikonen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.3.2022 § 17 kunnanjohtajan virasta
seuraavaa; 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.
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. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.5.2022
§ 106 julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 ajaksi. Lisäksi hallitus
päätti, että rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
Kunnanjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 8 hakijaa. Haastatteluryhmä
valitsi kokouksessaan 27.5.2022 hakijoiden joukosta edelleen kolme hakijaa
haastatteluihin koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Haastattelut järjestettiin
yhden hakijan osalta 30.6.2022 sekä kahden muun osalta 2.6.2022. Kunnanjohtajan
virkaan jätettiin myös yksi suostumus.
Hakuasiakirjoen (koulutus ja kokemus) sekä haastatteluissa
muodostuneen kokonaisarvion perusteella kolme haastateltua hakijaa lähetettiin
edelleen soveltustesteihin.
Muodostetun kokonaisarvion sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella
haastatteluryhmä esittää kantansa kunnajohtajan valinnasta kunnanhallitukselle
10.6.2022 kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Kokouksessa annettu esittelijän päätösesitys:

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
22.06.2022
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Vt kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
Enontekiön kunnanjohtajaksi valitaan YAMK insinööri Oula Juha Samuli Mikkola.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja kutsui rekrytointikonsultin esittelemään soveltuvuustestien tuloksia.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko.
Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta
jatkettiin samalla kokoonpanolla.
Todettiin, että haastatteluryhmän esitys kunnanjohtajaksi on YAMK insinööri Oula
Juha Samuli Mikkola.
Päätös
Kari-Pekka Stoor esitti, että kunnanjohtajan tehtävä laitetaan uudelleen hakuun.
Puheenjohtaja totesi, että Kari-Pekka Stoorin esitys raukeaa kannattamattomana.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnanjohtajaksi
valitaan YAMK insinööri Oula Juha Samuli Mikkola.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 22.06.2022, § 37
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnanjohtajaksi
valitaan YAMK insinööri Oula Juha Samuli Mikkola.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Puheenjohtaja totesi, ettei keskustelun aikana tullut muutosesityksiä
Päätös
Kunnanvaltuusto päättää valita Enontekiön kunnan kunnanjohtajan virkaan YAMK
insinööri Oula Juha Samuli Mikkolan.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Valittu hakijat palkkahallinto

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
22.06.2022
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§ 38
Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

Kokouskäsittely
Vt kunnanjohtaja toi esille seuraavan kunnanvaltuuston aikataulun ja viraston
toiminnan lomakaudella sekä ELY:n kuulutuksen vt21 liittyen.
Päätös
Kunnanvaltuusto merkitsee asiat tiedoksi.

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
22.06.2022
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§ 39
Valtuustoaloitteet
Kunnan hallintosääntö 120 §
”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan
toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään
lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
Päätös
Valtuustoaloite 22.6.2022
Esitämme, että lapsille rakennettaisiin Hetan kylälle Parkour-rata ja aktiviteettipuisto.
Daniela Huber ja Taru Mäkitalo Kansallinen kokoomus

Valtuustoaloite 22.6.2022
Otto-automaatti on purettu pois Hetasta, joka on tärkeä tarpeen pienessä
kunnassamme. Ehdotan että kunta ottaisi kantaa asiaan että saadaan sijoitus kohdan
otto-automaatille. Toivon että saamme asiaa eteenpäin ja uuden otto-automaatin
kuntaamme.
Ulla Keinovaara
Valtuustoaloite 22.6.2022
kelkkareittien vaarallisten paikkojen läpikäynti, paremmat merkinnät/opasteet
yritysten palveluista taajamiin, kelkkareitin rakentaminen pikaisesti kulkemaan
teboilin kautta jotta vältytään epävirallisten reittien käytöstä.
Jarno Viitanen

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto
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Kunnallisvalitus
§33, §36, §37
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: 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.
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Muutoksenhakukielto
§30, §31, §32, §34, §35, §38, §39
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.

