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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, 2. varapuheenjohtaja, poistui 16:24
Helinä Hautamäki
Janne Näkkäläjärvi
Oula-Matti Palojärvi
Muut saapuvilla olleet
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, sihteeri
Outi Kurkela, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:09
Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, saapui 13:44, poistui 14:20
Poissa

Pekka Tjäderhane, 1. varapuheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Kari-Pekka Stoor
Jarno Viitanen
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§ 152
Kokouksen järjestäytyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
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.
Toimielin hyväksyy kokoukselle työjärjestyksen, joka käy ilmi esityslistasta.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00
mennessä.
Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen
esityslistan mukaisesti.
Esittelijän muutettu päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00
mennessä.
Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä kokouksen työjärjestyksen yhdellä
lisäpykälällä lisättynä.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon.
Paikalla oli 4 jäsentä ja 1 varajäsen.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Helinä Hautamäki esitti Janne Näkkäläjärveä pöytäkirjantarkastajaksi ja Oula-Matti
Palojärvi esitti Helinä Hautamäkeä pöytäkirjantarkastajaksi.
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti muutoksen
työjärjestykseen.
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Päätös
Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Janne Näkkäläjärven ja Helinä
Hautamäen ja päätti yksimielisesti muutoin esittelijän muutetun esityksen mukaan.
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§ 153
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Seloste
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt
toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä
päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja
päätettävä niiden täytäntöönpanosta.
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 22.6.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:
§ 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
§ 32 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
§ 33 Muutosesitys investointiohjelmaan vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023
§ 34 Ennakkokäsityksen antaminen; Kilpisjärvelle rakennettava uudisrakennus
§ 35 Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisterin ylläpito
§ 36 Hallintojohtajan viran täyttäminen
§ 37 Kunnanjohtajan viran täyttäminen
§ 38 Ilmoitusasiat
§ 39 Valtuustoaloitteet
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 29.6.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:
§ 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
§ 42 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
§ 43 Arviontikertomus 2021
§ 44 Tilinpäätös 2021
§ 45 Ilmoitusasiat
§ 46 Valtuustoaloitteet
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Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätökset laillisiksi ja panna ne
täytäntöön.
Päätös
Kunnanhallitus päätti todeta kunnanvaltuuston em. päätökset laillisiksi ja panna ne
täytäntöön.
Tiedoksi
Kirjaamo
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§ 154
Liiketontin luovutus / Kilpisjärvi 8/2, Kilpishalli Oy
ENODno-2021-272
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos kortteli 8 rp 2 Kilpishalli Oy
Selostus
Kilpishalli Oy on varannut ja haluaa ostaa liiketontin Kilpisjärven asemakaava-alueelta.
Tontin tiedot:
korttelin 8 rakennuspaikka 2
kaavamerkintä KL (Liikerakennusten korttelialue)
pinta-ala noin 5035 m²
rakennusoikeus 1000 k-m²
kauppahinta 130 000,00 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 47-402-42-115 Kilpishalli
Oy:lle 130 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston päättämin ehdoin. Määräala
käsittää Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin 8 rakennuspaikan nro
2 (kaavamerkintä KL).
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Ostaja, Maankäyttöinsinööri, Tekninen johtaja
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§ 155
Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos, Tervatieva; asemakaava vireille
ENODno-2022-232
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.6.2022; Tervatieva
Kiinteistön 47-403-2-87 omistaja on hakenut Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutosta.
Ranta-asemakaavan muutosta haetaan Niskantien varressa olevan, Ounastiehen
rajoittuvan kiinteistön 47-403-2-87 Tervatieva
alueelle. Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa korttelia 121 (RA) nykyisen
kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Maanomistajan tavoitteena on
muuttaa korttelialuetta siten, että alueelle voidaan rakentaa omakotitalo sekä loma-
asuntoja maanomistajan hahmottelemiin paikkoihin.
Kaavamuutos hyödyttää erityisesti hakijaa, minkä vuoksi hän sitoutuu maksamaan
kaavamuutoksesta aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan.
Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää
kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset
mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa
kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja
lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen
kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen
voimaantulo.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa kiinteistöä 47-403-2-87 Tervatieva koskevan Yli-
Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §).
Kokouskäsittely
Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen esitteli asiaa kunnanhallitukselle.
Päätös
Kunnanhallitus päättää ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
maanomistaja, maankäyttöinsinööri, tekninen johtaja
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§ 156
Lausunto; Nunasvaaran Eteläisen kaivoshanke, LAPELY/2408/2019
ENODno-2022-186
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Lausuntopyyntö, Talga AB
Lapin ELY -keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin
lupaviranomaiselta ja ympäristöviranomaiselta Nunasvaara Eteläisen
grafiittikaivoshankkeen lupahakemusasiakirjat ja ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen.
Hankkeesta vastaava Talga AB suunnittelee grafiittimalmin avolouhintaa ja
rikastamista Nunasvaara Eteläisen alueella, Vittangin läheisyydessä Kiirunan kunnassa
Ruotsissa. Etäisyys suunnitellulta toiminta-alueelta Suomen rajalle on linnuntietä noin
90 km ja Tornionjokea pitkin noin 140 km.
Lapin ELY -keskus ja ympäristöministeriö pyytävät lausuntoa grafiittikaivoshankkeesta.
Lausunnon voi antaa joko ympäristövaikutuksista, lupahakemuksesta tai molemmista.
Lapin ELY -keskus ja ympäristöministeriö toimittavat annetut lausunnot Ruotsille.
Hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset Suomen puolelle tulevat lähinnä
purkuvesistön kautta. Koska purkuvesistö laskee rajajokeen vasta Kolarin kohdalla,
tulevat Enontekiölle suuntautuvat ympäristövaikutukset lähinnä kalaston kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Nunasvaara Eteläisen
grafiittikaivoshankkeesta:
Enontekiön kunta toteaa, että kaivoshankkeesta ei saa aiheutua merkittäviä
ympäristövaikutuksia Tornionjoen-Muonionjoen vedenlaatuun
eikä vesiekosysteemiin. Tornionjoen-Muonionjoen valuma-alue sisältyy Natura 2000 -
verkostoon. Kaivoshanke ei saa vaarantaa lohikalojen nousemista yläjuoksulle, eikä
alueen ekosysteemiä pitkällä aikavälillä.
Päätös
Kunnanahallitus päätti antaa lausuntonsa ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Lapin ELY -keskus
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§ 157
Ennakkokäsityksen antaminen Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon sulautumisesta
Enontekiön Kehitys Oy:hyn
ENODno-2022-229
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Liitteet

1 Sulautumisselvitys Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon sulautumisen vaikutuksia
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Sulautumissuunnitelma Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon ja Enontekiön Kehitys
Oy:n välillä
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Ennakkokäsitys kunnanhallitukselle Virastotalon ja Kehityksen sulautumisesta
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kiinteistöyhtiöt ja Enontekiön Kehitys Oy selvittivät kolmen kiinteistöyhtiön ja
Enontekiön Kehitys Oy:n sulautumista vuonna 2017. Valtiokonttori ei hyväksynyt
erilaista toimintaa harjoittavien yhtiöiden sulautumista.
Yhtiöiden vuoden 2022 tavoitteissa on Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon ja
Enontekiön Kehitys Oy:n sulautuminen.
Yhtiöiden hallitukset ovat tilanneet KPMG Oy:ltä sulautumisselvityksen konsernin
hankintasäännön mukaan. Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalo hyväksyi sulautumisen
kokouksessaan 18.5.2022 ja Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus 25.5.2022.
Selvityksen mukaan sulautumisprosessi kestää noin 6 kuukautta. Hallitusten ja
yhtiökokousten tulee päättää sulautumisesta sekä yhtiön pyytää konserniohjeen
mukaan ennakkokäsitys konsernijohdolta.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa myönteisen ennakkokäsityksen sulautumiseen.
Kokouskäsittely
Oula-Matti Palojärvi ja Outi Kurkela ilmoittivat esteellisyydestään ja poistuivat
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Outi Kurkela, Oula-Matti Palojärvi
Tiedoksi
Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalo, Enontekiön Kehitys Oy
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§ 158
Hankekehittäjän palvelussuhteen päättyminen
ENODno-2022-207
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Selostus
Hankekehittäjä ********* on toimittanut kuntaan irtisanoutumisilmoituksen kuntaan
14.6.2022. Hankekehittäjän palvelussuhde Enontekiön kuntaan päättyy 8.8. lukien.
Hankekehittäjä on jäänyt vuosilomalle 17.6.2022 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi.
Tiedoksi
Palkkahallinto
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§ 159
Henkilöstöjohtajan palvelussuhteen päättyminen
ENODno-2022-226
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Henkilöstöjohtaja ********* on toimittanut irtisanoutumisilmoituksen kuntaan
31.5.2022. Henkilöstöjohtajan palvelussuhde Enontekiön kuntaan päättyy 1.8.2022
lukien. Henkilöstöjohtaja on jäänyt vuosilomalle 20.6. alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Esittelijän muutettu päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Keskustelun aikanan vt. kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti muutetun ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Palkkahallinto, valtuusto
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§ 160
Vanhusneuvoston edustajan nimeäminen Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvostoon
ENODno-2022-189
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira, Miia Ahlholm
birgitta.eira@enontekio.fi, miia.ahlholm@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Enontekiön kunnan kirjaamoon on saapunut 20.5.2022 Lapin liiton ohjaamana,
toimeenpanoa varten, Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan (LENK) kirje, jossa
kuntien vanhusneuvostoja pyydetään nimeämään mies- ja naisedustaja ehdokkaiksi
Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.
Hyvinvointialuelain (32 §) mukaan jokaisesta alueen kunnasta tulee jäsen
hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
(LENK) pitää tärkeänä, että jäsenten valitsemiseksi ehdotukset kunnissa pyydetään
kuntien vanhusneuvostoilta hyvissä ajoin.
Tavoitteena on, että Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvostoon tulee toimintaan
motivoituneita henkilöitä, jotka ymmärtävät ikäihmisten tarpeita ja joilla on
näkemystä koko hyvinvointialueen toimintaan ja ikäihmisten näkökulmien esille
tuomiseen palveluiden kehittämisessä.
Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta ehdottaa kuntien vanhusneuvostojen
asettavan ehdolle eläkeläisjäsenistään mies- ja naisehdokkaan, joista
hyvinvointialueen hallitus nimeää kattavan ja monipuolisen vanhusneuvoston,
huomioiden sukupuolten tasa-arvon. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet
edustaisivat kaikkia Lapin alueella toimivia valtakunnallisia eläkeläisjärjestöjä, joilla on
valmiit kaksisuuntaiset tiedotuskanavat ikäihmisiin. Hallituksen nimeämänä ja
alaisuudessa hyvinvointialueen vanhusneuvosto saa riittävät resurssit toimintaan.
Vanhusneuvosto käsitteli asiaa 24.5.2022 kokouksessaan ja päätti esittää
kunnanhallitukselle Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston ehdokkaiksi Satu-Marja
Eira-Keskitaloa ja Antti-Oula Juusoa.
Vanhusneuvosto on huomioinut ehdokaspäätösesityksessään kunnan kulttuuri- ja
kieliryhmät.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää hyvinvointialueen hallitukselle hyvinvointialueen
vanhusneuvoston ehdokkaiksi Enontekiön vanhusneuvoston valitsemia
vanhuseläkeikäisiä ehdokkaita, Satu-Marja Eira-Keskitaloa ja Antti-Oula Juusoa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hyvinvointialueen hallitus Luottamustoimikortiston hoitaja, nimetyt
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§ 161
Jäsenten valinta Suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon.
ENODno-2022-188
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin valtioiden välinen yhteistyöelin, joka hoitaa
rajajokisopimuksessa (valtiosopimus 91/2010 rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin
välillä; HE 264/2009) määrättyjä tehtäviä. Rajajokisopimuksen mukaan sekä Suomi että
Ruotsi nimittävät kumpikin komissioon määräajaksi kolme jäsentä. Kumpikin
sopimuspuoli nimittää komissioon määräajaksi kolme jäsentä, joista yhden
vesiasioista vastaavasta valtion viranomaisesta ja yhden sopimuksen
soveltamisalueen kunnasta, sekä nimittää kullekin jäsenelle varajäsenet.
Rajajokikomission suomalaisjäsenet ovat tällä hetkellä:
Timo Jokelainen, Suomen puheenjohtaja 31.12.2022 saakka (varajäsen
Pekka Räinä), Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elli-Maria Kultima, Enontekiö (varajäsenet Aino Hyöppinen, Tornio ja Matti
Myllykangas, Muonio)
Marika Kylmämaa, Kolari (varajäsenet Kalervo Aska, Pello ja Eugen
Parviainen, Ylitornio)
Jäsenistä Kultiman ja Kylmämaan sekä heidän varajäsentensä kausi päättyy 30.
syyskuuta 2022.
Suomessa valtioneuvosto nimittää rajajokikomission jäsenet ja varajäsenet. Komission
jäsenten nimittämiseksi pyydetään rajajokisopimuksen soveltamisalueen kuntia
(Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio ja Tornio) yhdessä esittämään ehdotukset
komission jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi 1.10.2022 - 30.9.2025.Komission
työkielet ovat suomi ja ruotsi. Komission tehtävän tukemiseksi olisi eduksi, että
ehdokkailla olisi tuntemusta rajajokisopimuksen mukaisista vesi- ja ympäristöasioista.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita
laissa tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä
naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. (Laki naisten
ja miesten välisestä tasa-arvosta, 8.8.1986/609, 4 a §)
Ehdotusten tulee olla rajajokikomission kansliassa viimeistään 1.7.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenehdokkaan ja varajäsenehdokkaan tasa-arvolain
mukaisesti.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
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Esittelijän muuttettu päätösehdotus: Enontekiön kunnalla on maantieteellisesti
pisin osuus rajajoesta ja sen vaikutus Enontekiölle on merkittävä. Edellä mainitusta
syystä kunnanhallitus päättää nimetä ainoastaan varsinaisen jäsenehdokkaan.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja avasi keskustelun
Keskustelun aikana vt. kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyvän muutetun
päätösehdotuksen ja nimesi jäsenehdokkaaksi Elli-Maria Kultiman.
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä jäsenehdokkaaksi Elli- Maria Kultiman.
Tiedoksi
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, nimetty henkilö

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.07.2022
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§ 162
Sopimus sosiaalityön sijaisjärjestelyistä Enontekiön ja Muonion kuntien välillä ajalla
10.5.2022–31.8.2022
ENODno-2022-233
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Liitteet

1 Yhteistyösopimus sosiaalityön tarpeen mukaisista sijaisjärjestelyistä kesän ajalle (1).
docx
Enontekiön kunta on neuvotellut yhdessä Muonion kunnan kanssa
yhteistyösopimuksesta sosiaalityön tarpeen mukaisista sijaisjärjestelyistä
lomakaudella. Sopimus koskee sosiaalityön sijaisjärjestelyitä Enontekiön ja Muonion
kuntien välillä ajanjaksolla 27.6.-1.9.2022.
Sijaisjärjestelysopimus kattaa tilanteet, joissa sosiaalityöntekijän pätevyyden omaavan
työntekijän päätöksenteko on välttämätöntä, esimerkiksi sijaisuusjärjestelyiden vuoksi
(mm. virkavapaat).
Mikäli tarvitaan em. kiireellistä virka-apua toisessa kunnassa työskentelyyn, tämä
tehdään virkamääräyksen kautta. Korvausta toiselle kunnalla maksetaan
toteutuneiden työtuntien mukaan. Konsultointi tapahtuu sopimuskaudella ilman
korvausvelvoitetta.

Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen ja valtuuttaa vt.
kunnanjohtajan tekemään siihen teknisluonteisia korjauksia tarvittaessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi
Muonion kunta

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.07.2022
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Elinvoimalautakunta, § 54,14.06.2022
Kunnanhallitus, § 163, 01.07.2022
§ 163
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2022-8
Elinvoimalautakunta, 14.06.2022, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 17 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 kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.

Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 01.07.2022, § 163
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja Leena Palojärvi ilmoitti esteellisyydestään ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Elli-Maria Kultima toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.
Päätös

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.07.2022

12/2022

Kunnanhallitus päätti, ettei kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen
kiinteistönluovutusten osalta käytetä.
Esteellisyys
Leena Palojärvi
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
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Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.07.2022

12/2022

19 (26)

§ 164
Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
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:
Elinvoimalautakunnan kokous 14.6.2022
Hyvinvointilautakunnan kokous 19.5.2022
Hyvinvointilautakunnan kokous 16.6.2022
Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 31 Hankinta; Populus- palkkajärjestelmän konversio palvelusuhde- ja
palkkatiedoista, 27.06.2022
§ 32 Erämaalentojen lisähankinta 2022, 27.06.2022
§ 33 Erämaalentosopimuksen päivitys, 27.06.2022
§ 34 Hankinta; henkilöstökertomusten raporttien muutokset Populus-järjestelmään,
27.06.2022
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.07.2022
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§ 165
Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat
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.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Vt. kunnanjohtaja toi seuraavat asiat tiedoksi;
Palaveri Neven edustajien kanssa 29.6.
LapIt:n laajeneminen
Ilmoittautuminen väärtiviikon tapahtumatorille 3.9
Evästyskeskustelua maanhankintaan liittyen
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.07.2022

12/2022
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§ 166
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsi raportit tiedoksi.
Päätös
Outi Kurkela: Lapecon kokous 30.6
Elli-Maria Kultima: Rajajokikomission kokous 29.6.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.07.2022
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§ 167
Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella
kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Elli-Maria Kultima: Ponttonilaiturin huono kunto Kilpisjärvellä vaarantaa
uistelutapahtuman 24.8.- 27.8
Janne Näkkäläjärvi: Luottamushenkilöiden osallistaminen organisaatiouudistukseen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.07.2022
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§ 168
Kutsunnat 2022
ENODno-2022-163
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Selostus
Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta
(1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2004 syntyneiden sekä uudelleen
tarkastukseen käskettyjäja edellisiin kutsuntoihin saapumatta jättäneiden
asevelvollisten kutsunnat Lapin aluetoimiston alueella vuonna 2022 siten että
Enontekiöllä toimeenpannaan kutsunnat 30.8.2022.
Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto pyytää kutsuntatilaisuuteen kunnan edustajaa
tuomaan tervehdyksen (kesto noin 3-5 min) oman kuntansa kutsunnanalaisille.
Samoin pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22§:ssä mainitut jäsenet ja heille
riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimetessä
pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei
kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa
valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä.
Hyvä olisi, jos kunta pystyy asettamaan kutsuntalautakuntaan edustajiksi sosiaali-,
nuoriso- tai terveysalan ammattilaisia, jotka tuntevat oman alueensa mahdolliset
ongelma- ja riskitapaukset jo ennalta.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee edustajakseen kutsuntalautakuntaan edustajakseen johtavan
sosiaalityöntekijän ja hänen estyneenä ollessa kunnanjohtajalla on oikeus nimetä joku
toinen sosiaalitoimen viranhaltija. Kunnanhallitus päättää kunnan tervehdyksen viejän
ja hänen estyneenä ollessa varahenkilön.
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan johtavan sosiaalityöntekijän ja
hänen estyneenä ollessa kunnanjohtajalla on oikeus nimetä joku toinen
sosiaalitoimen viranhaltija. Kunnanhallitus päättää nimetä kunnantervehdyksen
viejäksi Jarno Viitasen ja hänen estyneenä ollessaan varahenkilöksi Outi Kurkelan.
Tiedoksi
Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto, nimetyt

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.07.2022
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Muutoksenhakukielto
§152, §153, §155, §157, §158, §159, §163, §164, §165, §166, §167
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
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Oikaisuvaatimus
§154, §156, §160, §161, §162, §168
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.

