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Käsitellyt asiat
§ 239

Kokouksen järjestäytyminen

§ 240

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 241

Valtuustoaloite/ Kehittämishanke Kilpisjärven uuden tampparin hankkimiseksi

§ 242

Valtuustoaloite / Enontekiön kunnan velkojen maksu sähköyhtiön myynnistä
saadulla tuotolla

§ 243

Valtuustoaloite/hallintosäännön 127 §:n muuttaminen

§ 244

Valtuustoaloite/desifiointipyyhkeiden hankkiminen kuntosaleille

§ 245

Valtuustoaloite/kotipalvelun henkilöstön sosiaalitilojen saattaminen
asianmukaiselle tasolle

§ 246

Valtuustoaloite/autokatsastus Enontekiölle

§ 247

Valtuustoaloite/asfaltti Kilpisjärven monitoimitalon piha-alueelle

§ 248

Valtuustoaloite/kylille roska-astioita mm. koirien jätöksiä varten

§ 249

Valtuustoaloite/Enontekiö-lisän maksaminen vanhuspalvelutyöntekijöille

§ 250

Valtuustoaloite/latuavustusten käsittely

§ 251

Valtuustoaloite/koirankakka roskikset Peltovuomaan

§ 252

Valtuustoaloite/Peltovuoman koulun ylläpito

§ 253

Valtuustoaloite/omaishoitajien vapautus liikuntapalveluiden maksuista

§ 254

Valtuustoaloite /Kunnan kiinteistöihin ammattilaisen suorittama
huoltokontrolli

§ 255

Valtuustoaloite/kelkkareitti järveltä Teboilille

§ 256

Valtuustoaloite/ mahdollisuus järjestää työ-, tulityö- ja hygieniapassikorttien
koulutus

§ 257

Valtuustoaloite/maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille

§ 258

Valtuustoaloite/defibrillaattorien hankinta kaikkiin kyliin

§ 259

Valtuustoaloite/joulukuusimetsän järjestäminen puretun ala-asteen tontille

§ 260

Valtuustoaloite/koirapuiston perustaminen Enontekiölle

§ 261

Valtuustoaloite/lämmitystolppien asentaminen kunnanviraston parkkipaikan
vieraspaikoille
Valtuustoaloite/varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoituksen
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§ 262

hakeminensiihen liittyvä ja mahdollinen hankerahoitus

§ 263

Valtuustoaloite/kyselytuntien järjestäminen

§ 264

Valtuustoaloite/kunnanvaltuuston kokousten alkamisajan aikaistaminen

§ 265

Valtuustoaloite/lisäpykälä valtuuston esityslistalle

§ 266

Valtuustoaloite/toisen asteen opiskelumahdollisuuksien parantaminen
Enontekiöllä

§ 267

Valtuustoaloite/Lompolo-Silaskaira -välisen metsäautotien talvikunnossapito

§ 268

Valtuustoaloite/Luppokodin ja kotipalvelun henkilökunnan saatavuus- ja
pysyvyysongelma

§ 269

Valtuustoaloite/Parkour-radan ja aktiviteettipuiston rakentaminen

§ 270

Valtuustoaloite/otto-automaatti Hettaan

§ 271

Valtuustoaloite/vaarallisten kelkkareittipaikkojen läpikäynti

§ 272

Valtuustoaloite/uimaranta museon rantaan

§ 273

Valtuustoaloite/vapaa-ajan avustaja

§ 274

Valtuustoaloite/ kannettava mobiili-induktiosilmukka

§ 275

Valtuustoaloite/asianmukaiset tilat SPR:n Enontekiön osastolle
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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, 2. varapuheenjohtaja, poistui 18:35
Helinä Hautamäki
Unto Kultima, varajäsen, poistui 18:58
Janne Näkkäläjärvi
Kari-Pekka Stoor
Jarno Viitanen
Muut saapuvilla olleet
Outi Kurkela, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, sihteeri
Jarmo Näkkäläjärvi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 17:29, poistui 18:
15
Poissa

Pekka Tjäderhane, 1. varapuheenjohtaja
Sari Norrgård, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Leena Palojärvi
Puheenjohtaja

Marja-Riitta Lukkari
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
03.11.2022

03.11.2022

Janne Näkkäläjärvi

Helinä Hautamäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 3.11.2022
alkaen
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§ 239
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 suoritti nimenhuudon. Paikalla oli 6 jäsentä ja 1
varajäsen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Näkkäläjärvi ja Helinä Hautamäki.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen ja pöytäkirjan nähtävillä pidon esityksen mukaisesti.
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§ 240
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:

Maankäyttöinsinööri
Hankinta:
§ 3 Hankinta; Kilpisjärven Saanajoen asemakaavatyöhön liittyvä meluselvitys,
04.10.2022
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kunnanhallitus, § 57,01.03.2021
Kunnanhallitus, § 241, 02.11.2022
§ 241
Valtuustoaloite/ Kehittämishanke Kilpisjärven uuden tampparin hankkimiseksi
ENODno-2020-317
Kunnanhallitus, 01.03.2021, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Selostus
Birgitta Eira on tehnyt 29.1.2020 seuraavan valtuustoaloitteen: Kehittämishanke
Kilpisjärven uuden tampparin hommaamiseksi.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa Kilpisjärven tampparia koskevan kehittämishankkeen
arvioinnin kehitysjohtajalle yhteistyössä Kilpisjärven alueen toimijoiden kanssa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 02.11.2022, § 241
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kilpisjärven tampparille on tehty talousarvion 2022 hyväksymisen yhteydessä 75 000
euron investointivaraus suunnitelmavuodelle 2023.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviossa vuodelle 2023 edelleen
investoinneissa 75 000 euroa tampparin hankkimiseksi.
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
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3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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§ 242
Valtuustoaloite / Enontekiön kunnan velkojen maksu sähköyhtiön myynnistä saadulla
tuotolla
ENODno-2021-87
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Unto Kultima on tehnyt 3.2.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän, että Enontekiön kunnan velat maksetaan pois, sähköyhtiön myynnistä
saadulla tuotolla."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) päättää, että valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä, koska sähköyhtiön myynnin
käsittely on vielä kesken,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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§ 243
Valtuustoaloite/hallintosäännön 127 §:n muuttaminen
ENODno-2021-168
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Leena Palojärvi on jättänyt 17.3.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän että hallintosäännön pykälä 127 Kokouskutsu muutetaan muotoon:
127§ Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan
kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä,
tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen
päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja,
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Toimielimen on huolehdittava siitä, että kokouskutsu on oltava jäsenillä ja muilla, joilla
on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus 7 päivää ennen toimielimen kokousta. Kokouskutsu
on toimitettava samanaikaisesti kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla.
Esityslistoilla ja pöytäkirjoilla tulee olla kunnassa samanlainen muotorakenne.
Perusteluina muutokselle on kuluneen valtuustokauden aikana tapahtunut jatkuva
eriarvoisuus eri toimielinten jäsenten ja varajäsenten kesken, sekä kokousten
mahdollinen laittomuus, koska jäsenillä ei ole ollut yhtäläisiä oikeuksia
kokousmateriaaleihin tutustumiseen ennen kokouksia."
Valtuustoaloitteessa on esitetty muutosta siten, että § 127 poistetaan kohta, jossa
kokouskutsu voidaan lähettää erityisestä syystä 4 päivää ennen kokousta. Nykyisessä
hallintosäännössä kokouskutsuu tulee lähettää 7 päivää ennen toimielimen kokousta
eli aloitteen mukaan kokouskutsu tulisi olla jäsenillä 7 päivää ennen.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) ottaa huomioon valtuustoaloitteen hallintosäännön päivittämisen yhteydessä,
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Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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§ 244
Valtuustoaloite/desifiointipyyhkeiden hankkiminen kuntosaleille
ENODno-2021-169
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Birgitta Eira on jättänyt 17.3.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kuntosaleille hommataan desifiontipyyhkeet laitteiden desinfioimiseksi, jotta
parannetaan koronaturvallisuutta."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) toteaa, että Enontekiön kunta on koronapandemian aikana noudattanut
viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Kuntosaleille on hankittu laitteiden
desinfiointiin desifiointiainetta ja kuitupyyhkeitä sekä desinfiointiliinoja. Lisäksi
kuntosaleilla on käsille desinfiointihuuhdetta.
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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§ 245
Valtuustoaloite/kotipalvelun henkilöstön sosiaalitilojen saattaminen asianmukaiselle
tasolle
ENODno-2021-170
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Outi Kurkela on jättänyt 17.3.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen Kotipalvelu henkilöstön sosiaalitilojen asianmukaisille tasolle
saattamiseksi, esim. konttiratkaisu, jos ei pystytä laajentamaan nykyistä, ottamalla
toisenkin asunnon henkilöstön käyttöön."
Kotipalvelun henkilöstön sosiaalitiloja on valmisteltu ja käsitelty
hyvinvointilautakunnassa jo ennen valtuustoaloitetta 16.8.2016/§ 66. Tuolloin hinta
sekä sijoitteluhaasteet pienelle tontille sekä sähköjen/viemäröinnin haasteet taisivat
nousta esteeksi.
Tällä hetkellä kotipalvelun sosiaali- ja toimistotilana on ARA:n käyttötarkoituksen
muutospäätöksellä yksi Ounasmajojen asumispalveluyksikön asunto, eli 30m2 yksiö.
Se on liian pieni tila, eikä vastaa tämän päivän vaatimuksia. Tiloihin ei mahdu
pukukaappeja, eikä tiloissa ole varattuna erillistä pukeutumistilaa.
Asian selvittely on vielä kesken. Yhtenä mahdollisuutena on ostaa virastotalon
sosiaalitiloissa olevia pukukaappeja kotipalvelun käyttöön.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian hyvinvointilautakunnalle uudelleen valmisteluun.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
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§ 246
Valtuustoaloite/autokatsastus Enontekiölle
ENODno-2021-171
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Juha-Pekka Mäntyvaara on jättänyt 17.3.2021 seuraavan valtuustoaloitteen
"Autokatsastus enontekiölle,lentoaseman tiloihin."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) kannustaa kaikenlaiseen yritystoimintaan Enontekiön kunnan alueella. Aloite
lähetetään ENF Infra Oy:lle tiedoksi,
2) antaa yllä olevat vastaukset kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
ENF Infra Oy, kunnanvaltuusto
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§ 247
Valtuustoaloite/asfaltti Kilpisjärven monitoimitalon piha-alueelle
ENODno-2021-486
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Elli-Maria Kultima on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Asfaltti Kilpisjärven monitoimitalon piha-alueelle, hiekka kulkeutuu sisätiloihin pilaten
lattiat."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointisuunnitelmassa vuosille 2023-2025
Kilpisjärven monitoimitalon piha-alueen asfaltointia.
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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§ 248
Valtuustoaloite/kylille roska-astioita mm. koirien jätöksiä varten
ENODno-2021-487
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Taru Mäkitalo on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kylille roska-astioita koirien jätöksiä varten. Ja roska-astioita muutenkin."
Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 19.5.2021 valtuustoaloitteen siitä, että
koirankakka roskikset / roskikset myös Peltovuoman kylälle yhtäaikaa, kun roskikset
laitetaan Hetan kylälle.
Enontekiön kunnalla on voimassa olevat sopimukset jäteastioiden tyhjennyksestä.
Sopimuksessa on mainittu mm. jäteastioiden määrä.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää aloitteen koskien roska-astioiden lisäämistä kylille
elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi yhdessä Satu-Marja Eira-Keskitalon 19.5.2021
tekemän valtuustoaloitteen kanssa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja
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§ 249
Valtuustoaloite/Enontekiö-lisän maksaminen vanhuspalvelutyöntekijöille
ENODno-2021-488
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Piia Juuso on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän, että Enontekiön kunnan vanhuspalvelutyöntekijöille maksetaan Enontekiö-
lisää esim. 100-150 euroa/kk kuukaudessa jotta rekrytointiä voitaisiin tehostaa."
KVTES II luvun 15 §:n mahdollistaa rekrytointilisän maksamisen.Rekrytointilisä on
harkinnanvarainen lisä, jota voidaan maksaa perustellusta syystä. Rekrytointilisän
perusteluna voi olla mm. henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat. Rekrytointilisä
on luonteensa vuoksi pääsääntöisesti määräaikainen. Jos työnantaja käyttää yleisesti
rekrytointilisää, tulee lisän maksamisperusteet selvittää henkilöstön edustajien
kanssa, kuten kertapalkkioidenkin kohdalla. Rekrytointilisän maksamisperusteet ja
voimassaolo tulee ilmetä viranhaltijan/työntekijän lisän myöntämistä koskevasta
päätöksestä. Työntekijän kanssa asiasta sovitaan esim. työsopimuksessa.
Hyvinvointilautakunta on päättänyt 23.6.2021 kokouksessaan ottaa käyttöön
Luppokodin sairaanhoitajan toimen täyttämisessä määräaikaisen 6 kuukauden
koeajalta maksettavan rekrytointilisän, jota maksetaan 200 €/kk. Tällä hetkellä
(28.10.2022) haussa vastaavan sairaanhoitajan tehtävä rekrytointilisällä. Sama
rekrytointilisä on liitetty myös kotipalvelun sairaanhoitajan
rekrytointiprosessiin. Perusteena rekrytointilisän maksamiselle on haasteet osaavan
henkilöstön saatavuudessa sosiaalihuollon tehtäviin.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) päättää, että erillisen Enontekiö-lisän maksaminen on tarpeetonta selostusosassa
mainituin perustein,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 250
Valtuustoaloite/latuavustusten käsittely
ENODno-2021-489
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Ulla Keinovaara on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Latuavustukset, jotka koskee Kilpisjärvi Hetta Raattaman reitit pikaista käsittelyä."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) toteaa, että latuavustukset 2021 on käsitelty ja avustukset on maksettu,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022

18 (45)

§ 251
Valtuustoaloite/koirankakka roskikset Peltovuomaan
ENODno-2021-490
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Koirankakka roskikset / roskikset myös Peltovuoman kylälle yhtäaikaa, kun roskikset
laitetaan Hetan kylälle."
Taru Mäkitalo on tehnyt 19.5.2021 valtuustoaloitteen siitä, että Enontekiön kyliin
lisätään roska-astioita koirien jätöksiä varten.
Enontekiön kunnalla on voimassa olevat sopimukset jäteastioiden tyhjennyksestä.
Sopimuksessa on mainittu mm. jäteastioiden määrä.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää aloitteen koskien Peltovuoman roska-astioita
elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi yhdessä Taru Mäkitalon 19.5.2021 tekemän
valtuustoaloitteen kanssa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022

19 (45)

§ 252
Valtuustoaloite/Peltovuoman koulun ylläpito
ENODno-2021-491
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 30.6.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän, että Enontekiön kunta ylläpitäisi Peltovuoman koulun kiinteistöä maksamalla
lämmön, sähkön, veden ja vakuutukset, jolloin koulu voisi toimia kylätalona. Perustelu:
koulu voisi toimia useamman kylän kylätalona. Itäkylissä ei ole minkäänlaisia yhteisiä
tiloja. Kylätalo edesauttaisi toteuttamaan Enontekiön kunnan strategista linjausta, jolla
edistetään väestön terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa. Lisäksi kylätalo
mahdollistaisi yhteiset toiminnat ja aktiviteetit, jotka kehittävät kylien yhteisöllisyyttä
ja hyvinvointia."
Enontekiön kunnanvaltuusto päätti 11.3.2020 (§ 16) Peltovuoman koulun
lakkauttamisesta lukukauden 2020 alusta. Rakennukset ja rakenteet sijaitsevat
kiinteistöllä 47-405-82-0 Peltovuoman koulu (pinta-ala n. 2,1ha). Peltovuoman
jakokunta on luovuttanut kiinteistön Enontekiön kunnalle, luovutuskirjalla 8.2.1985
vastikkeetta. Peltovuoman jakokunnan ja Enontekiön kunnan välisessä
luovutuskirjassa koskien koulukiinteistön tonttia on sovittu kohdassa 4 seuraavasti: ”
Mikäli kunta lakkaisi tarvitsemasta luovutettavaa aluetta koulun tonttina tai muuna
kylän yhteistä tarvetta palvelevana alueena, tulee kunta luovuttamaan alueen
korvauksetta rakennuksineen takaisin jakokunnalle.”
Enontekiön elinvoimalautakunta pyysi Peltovuoman jakokuntaa ilmoittamaan
15.2.2021 mennessä, mikäli jakokunta haluaa luopua oikeudestaan alueeseen ja
rakennukseen ja siten vapauttaa Enontekiön kunnan luovutusvelvollisuudesta.
Peltovuoman jakokunnan viimeisimmät valitut ja elossa olevat jakokunnan jäsenet
vastasivat 25.1.2021 päivätyllä kirjeellä Enontekiön elinvoimalautakunnalle, että
pitävät sopimuksen ehtoa yksiselitteisenä ja siksi kunnan on palautettava ko. kiinteistö
rakennuksineen jakokunnalle.
Jakokunnalla ei ole ollut laillista toimielintä, joka olisi vastaanottanut kiinteistön
luovutuksen, joten kiinteistö rakennuksiin on edelleen Enontekiön kunnan hallussa
ja kunta kustantaa hyväksytyn talousarvion mukaisesti Peltovuoman koulusta
aiheutuvat ylläpitokustannukset 31.12.2022 saakka. Vuoden 2020 aikana Peltovuoman
koulun ylläpitokulut olivat noin 22 000 euroa. Vuonna 2021 ylläpitokulut olivat 15 400
euroa ja ajalla 1-9/2022 ylläpitokulut ovat olleet 13 100 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022

20 (45)

Kunnanhallitus toteaa, että asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 16.8.2022.
Kunnanhallitus on palauttanut asian valmisteluun.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022

21 (45)

§ 253
Valtuustoaloite/omaishoitajien vapautus liikuntapalveluiden maksuista
ENODno-2021-492
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Outi Kurkela on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. He ovat
ensiarvoisen tärkeitä myös yhteiskunnallisesti. Omaishoitajien panos hoiva- ja
hoitotyöhön tuo isoja säästöjä kuntien talouteen sekä helpottavat hoitohenkilökunnan
saatavuuteen liittyvää painetta. Väestön nopea ikääntyminen tekee omaishoidosta
yhä tärkeämmän hoivavaihtoehdon samalla kun laitos- ja kotihoito kärsivät
resurssipulasta.
On ongelmallista, että Suomessa on miltei joka kunnassa erilaiset kriteerit tuen
saannille, lisäksi omaishoidon tuen suuruus ja erilaiset tukipalvelut vaihtelevat.
Omaishoitajien asemaa tulee parantaa ja käytännöt yhtenäistää valtakunnallisesti
sote-uudistuksen yhteydessä.
Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jaksamiseen ja
kuntoutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yhtenä parannuksena tähän
liittyen esitämme, että kunnastamme/ kaupungistamme omaishoidon tukea saava
henkilö pääsee maksutta kunnan/ kaupungin liikuntapalveluiden piiriissä oleviin
uimahalleihin ja kuntosaleihin niiden aukioloaikoina."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi hyvinvointilautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hyvinvointiohjaaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 254
Valtuustoaloite /Kunnan kiinteistöihin ammattilaisen suorittama huoltokontrolli
ENODno-2021-493
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Elli-Maria Kultima on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite siitä, että kunnan kiinteistöille ammattilaisen suorittama vuosittainen
kontrolli lämmityksen/ ilmastoinnin osalta. Näin mahdollisesti vältytään päiväkodin
kaltaiselta vahingoilta."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle sekä tiedoksi
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille ja Kiinteistö Oy Virastotalolle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen johtaja, Kiinteistö Oy Enontekiön kunta-asunnot, Kiinteistö Oy Enontekiön
Virastotalo

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 255
Valtuustoaloite/kelkkareitti järveltä Teboilille
ENODno-2021-495
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Jarno Viitanen on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kelkkareitti järveltä Teboilille sekä kelkkareittien kartoitus, tarvitseeko vaarallisiksi
koettuja paikkoja muuttaa tai muuttaa niiden merkintää paremmaksi niiltä osin."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 256
Valtuustoaloite/ mahdollisuus järjestää työ-, tulityö- ja hygieniapassikorttien koulutus
ENODno-2021-496
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Jarno Viitanen on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
Valtuustoaloite siitä, että kunnan tulee tehdä selvitys koululaisten ja opiskelijoiden
mahdollisuus tarjota työ-/ tulityö/ hygieniapassi- kortit jotta heillä olisi mahdollisuus
työllistyä lomakuukausien aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
hallinnollinen rehtori, vararehtori

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 257
Valtuustoaloite/maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille
ENODno-2021-497
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle
25-vuotiaille"
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) Toteaa, että Enontekiö on mukana kokeilussa, jossa kaikki ehkäisyvalmisteet ovat
ilmaisia kaikille alle 25-vuotiaille. Kokeilu alkaa 1.11.2022,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 258
Valtuustoaloite/defibrillaattorien hankinta kaikkiin kyliin
ENODno-2021-498
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Birgitta Eira on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kunnan tulee selvittää mahdollisuudet hankkia defibrilaattorit kaikkiin kyliin."
Elina Rousu-Karlsen on tehnyt 11.11.2020 seuraavan valtuustoaloitteen: "Enontekiön
kunta hankkii defibrilaattorit Kilpisjärven monitoimitalolle, Karesuvannon koululle ja
Hetan liikuntahallille."
Kunnanhallitus on 16.8.2022 käsitellyt valtuustoaloitteen ja päättänyt, että kunta
hankkii defibrilaattorit Kilpisjärven monitoimitalolle, Karesuvannon koululle ja Hetan
liikuntahallille.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) toteaa, että defibrillaattorit on hankittu Kilpisjärvelle, Hettaan ja Karesuvantoon,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 259
Valtuustoaloite/joulukuusimetsän järjestäminen puretun ala-asteen tontille
ENODno-2021-499
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Helinä Hautamäki teki 10.11.2021 valtuustoaloitteen:siitä, että puretun Hetan ala-
asteen tontille järjestetään kaamosajaksi valaistu pienimuotoinen "joulukuusimetsä"
ilahduttamaan kuntalaisia ja alueella vierailevia matkailijoita."
Aloitteessa esitetty asia toteutettiin rakentamalla alueelle jouluvalot ja -lyhdyt.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) toteaa aloitteessa esitetyn asian tullut toteutetuksi ja päättää, että alue valaistaan
tulevinakin jouluina samalla tavoin niin kauan kuin aluetta ei ole rakennettu.
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 260
Valtuustoaloite/koirapuiston perustaminen Enontekiölle
ENODno-2022-191
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 2.2.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen koirapuiston perustamisesta Enontekiölle. Koirapuistoja on
nykyään lähes jokaisessa kunnassa ja kaupungissa ja koiria yhä enemmän
Enontekiöllä asukkailla samoin kuin matkailijoillakin. Koirapuistot toimivat niin
koirien kuin koiranomistajienkin kohtaamispaikkoina, joten koirapuistoilla on myös
sosiaalinen merkitys ja antaa myös myönteisen kuvan Enontekiöstä lukuisille koiran
omistaville matkailijoille."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 261
Valtuustoaloite/lämmitystolppien asentaminen kunnanviraston parkkipaikan
vieraspaikoille
ENODno-2022-193
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 2.2.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen Kunnantoimiston parkkipaikan vieraspaikoille autojen
lämmityspisteet. Talvella kovilla pakkasilla, kokouksissa kulkevilla on ongelma autojen
käynnistämisessä."
Virastotalolle on lisätty syyskuussa 2022 kaksi uutta lämmitystolppaa (4 paikkaa).
Lisäksi virastotalon rikkinäinen lämmitystolppa on korjattu (4 paikkaa). Vieraspaikoilla
on käytössä 5 lämmitystolppapaikkaa ja valtuutetut saavat käyttää myös
henkilökunnan vapaita lämmitystolpallisia paikkoja kokousten aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) toteaa, että lämmitystolppia on riittävä määrä,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 262
Valtuustoaloite/varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoituksen hakeminensiihen liittyvä ja
mahdollinen hankerahoitus
ENODno-2022-194
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Jarno Viitanen on tehnyt 2.2.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoituksen hakemisesta
siihen liittyvistä ja mahdollisista hankerahoituksista. Toimitan tarkemmat tiedot niin
pian kuin mahdollista vireillä olevista hankkeista."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
varhaiskasvatuspäällikkö

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 263
Valtuustoaloite/kyselytuntien järjestäminen
ENODno-2022-195
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Leena Palojärvi on tehnyt 22.3.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen, että valtuuston kokousten yhteyteen, varsinaisen kokouksen
ulkopuolella, järjestetään kyselytunteja, joiden aikana valtuutetut voivat esittää
etukäteen valmisteltuja kysymyksiä viranhaltijoille. Kokouksen aikana, eri pykälien
kohdalla, asioiden käsittely viivästyy koska puheenvuorot rönsyävät varsinaisten
asioiden ulkopuolelle."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) ottaa huomioon valtuustoaloitteen hallintosäännön päivittämisen yhteydessä,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto, hallintojohtaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 264
Valtuustoaloite/kunnanvaltuuston kokousten alkamisajan aikaistaminen
ENODno-2021-512
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Outi Kurkela on tehnyt 14.12.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
Teen valtuustoaloitteen, että valtuustokokoukset aloitettaisiin aikaisemmin kuin
nykyisin klo 17.00 alkaen.
Esitän niitä alettaviksi klo 12.00 alkaen, jolloin viranhaltijat voisivat osallistua osittain
työaikana ja, että kaikki päättäjät voisivat olla päätöskykyisempiä kokouksissa, kun ne
eivät menisi yömyöhäiselle.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) kannattaa alkamisajankohdan aikaistamista,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 18:05-18:15. Tauon jälkeen puheenjohtaja
suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla olivat samat kunnanhallituksen jäsenet
sekä viranhaltijat kuin ennen taukoa. Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jarmo
Näkkäläjärvi poistui kokouksesta tauon aikana.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022

33 (45)

§ 265
Valtuustoaloite/lisäpykälä valtuuston esityslistalle
ENODno-2022-337
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Ulla Keinovaara on tehnyt 18.5.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen, että valtuuston esityslistalle lisätään pykälä, jossa valtuutetut
voivat ottaa esille asioita ja kysymyksiä."
Valtuustoaloite on lähes identtinen Leena Palojärven 22.3.2022 tekemän
valtuustoaloitteen kanssa: "Teen valtuustoaloitteen, että valtuuston kokousten
yhteyteen, varsinaisen kokouksen ulkopuolella, järjestetään kyselytunteja, joiden
aikana valtuutetut voivat esittää etukäteen valmisteltuja kysymyksiä viranhaltijoille.
Kokouksen aikana, eri pykälien kohdalla, asioiden käsittely viivästyy koska
puheenvuorot rönsyävät varsinaisten asioiden ulkopuolelle."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) ottaa huomioon valtuustoaloitteen hallintosäännön päivittämisen yhteydessä,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 266
Valtuustoaloite/toisen asteen opiskelumahdollisuuksien parantaminen Enontekiöllä
ENODno-2022-338
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Jarmo Näkkäläjärvi on tehnyt 18.5.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteet, että toisen asteen opiskelu mahdollisuuksien parantamisesta
Enontekiöllä. Enontekiön kunnan tulee pyrkiä tarjoamaan laajempaa toisen asteen
koulutusta lisäämällä yhteistyötä muiden toisen asteen koulutusta tarjoavien
oppilaitosten kanssa (SAKK, Lappia, REDU yms.). Myös etäopiskelu mahdollisuuksia
tulisi lisätä. Tällä mahdollistamme monipuolisemman toisen asteen koulutuksen
paikkakunnallemme ja samalla tarjoaisimme nuorille paremman mahdollisuuden
opiskella kotoa käsin, ilman muuttoa toiselle paikkakunnalle. Lisäksi tällainen
opiskelumahdollisuus voisi toimia vetovoimatekijänä muualla oleville nuorille
opiskelijoille."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian valmisteluun elinvoimalautakunnalle.
Kokouskäsittely
Elli-Marja Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:35.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
hallinnollinen rehtori, vararehtori

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 267
Valtuustoaloite/Lompolo-Silaskaira -välisen metsäautotien talvikunnossapito
ENODno-2022-339
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Jarmo Näkkäläjärvi on tehnyt 18.5.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Enontekiön kunta selvittää mahdollisuuden Lompolo-Silaskaira välisen metsäautotien
talvi kunnossapidosta yhteistyössä Inarin kunnan kanssa. Perustelut; Varmuus tien
talvi kunnossapidosta helpottaa niin työ, kuin vapaa-ajan liikkumisen suunnittelua
välillä Enontekiö-Inari."
Inarin kunnanhallitus on 22.8.2022 käsitellyt vastaavan valtuustoaloitteen ja päättänyt
antaa antaa tekniselle toimelle tehtäväksi yhteistyössä Enontekiön kunnan kanssa
selvittää mahdollisuutta huolehtia Lompolo-Silaskaira -metsäautotien
talvikunnossapidosta 31.12.2022 mennessä. Inarin kunnanhallituksen päätös
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa elinvoimalautakunnalle/Infra tehtäväksi yhteistyössä Inarin
kunnan kanssa selvittää mahdollisuutta huolehtia Lompolo-Silaskaira -metsäautotien
talvikunnossapidosta 31.12.2022 mennessä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 268
Valtuustoaloite/Luppokodin ja kotipalvelun henkilökunnan saatavuus- ja pysyvyysongelma
ENODno-2022-340
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Anja-Maija Lundell on tehnyt 18.5.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen, että Enontekiön kunta alkaa kamppailuun ja toimiin
Luppokodin ja kotipalvelun henkilökunnan saatavuus- ja pysyvyysongelmaa vastaan.
Tilanne henkilökunnan saatavuuden ja pysyvyyden suhteen on ollut tukala jo pitkään
ja tilanteeseen on pakko alkaa etsiä ratkaisuja. Uusia työntekijöitä on vaikea saada ja
nykyiset venyvät äärimmilleen sekä hakeutuvat myös muihin tehtäviin. Muissa Lapin
kunnissa on samaa ongelmaa ja siellä tarjotaan jo nyt jos mimmosia bonuksia, lisiä ja
houkuttimia, joten nyt on korkea aika reagoida tilanteeseen myös täällä. Esitämme,
että yhtenä keinona Enontekiön kunta ottaa käyttöön Enontekiö-bonuksen, mikä on
suuruudeltaan 600€ kuukaudessa ja se koskee niin uusia, kuin jo työsuhteessa olevia
hoitoalanhenkilöitä. Tämän valtuustoaloitteen on tehnyt Anja-Maija Lundell ja Sirpa-
Liisa Korva."
Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.10.2021 käsitelly kuntalaisaloitetta, jossa on
esitetty, että "Otetaan käyttöön Enontekiö-lisä hoitohenkilöille. Lisä olisi
prosentuaalinen 20%. Enontekiön kunnassa on pitkään ollut vaikeuksia saada
täytetyksi sairaanhoitajien ja lähihoitajien paikkoja. Hyvin pitkään on ollut auki kaksi
sairaanhoitajan ja neljä lähihoitajan paikkaa, eikä niitä ole saatu täytetyksi kun
hakijoita ei ole. Tämänhetkinen hoitajapula täytyy saada hoidetuksi. Ainoa
mahdollisuus on maksaa Enontekiöllä työskenteleville hoitajille parempaa palkkaa.
Perustelen asiaa aikaisempaan toteutuneeseen käytännön kokemuksiin, jolloin meillä
Enontekiön kunnassa oli virkamiehillä syrjäseutulisä 28 %. Sen ansiosta paikat saatiin
aina hyvin täytetyksi. Myös muutama vuosi sitten Norjan valtiolla oli
sairaanhoitajapula, palkkoja korotettiin tuntuvasti, jonka seurauksena Suomesta lähti
hyvin suuri määrä sairaanhoitajia Norjaan töihin. Kaksi kokemusta, missä raha
ratkaisi."
Kunnanhallituksen päätöksenä on 19.10.2021 ollut, että "kunta on ottanut käyttöön
tehtävän vaativuuteen perustuvan palkkauksen arviointijärjestelmän 1.1.2020.
Tehtäväkuvaukset on tarkistettu vuoden 2019 aikana ja saatettu vastaamaan
tosiasialliseti viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävien sisältöjä. Palkkauksen
perusteet ovat näin ollen yhteneväiset kunnan sisällä.
Lähihoitajien sekä muun hoitohenkilökunnan rekrytoinneissa on esiintynyt haastetta,
mutta tehtäviä on saatu kuitenkin täytettyä. Käyttöönotettua tehtävien
vaativuudenarviointijärjestelmää palkkauksen osana kehitetään edelleen, ja näin
pyritään vastaamaan hoitohenkilöstön palkkauksen tasoon alueellisesti.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön Enontekiö-lisää yhdelle
henkilöstöryhmälle vaan palkkausjärjestelmää kehitetään koko henkilöstöä koskevana
asiana."
Lisäksi Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on 11.11.2021 §
134 antanut suosituksia Lapin maakunnan kunnille ja lakkaaville sote- ja
pelastusorganisaatioille. Ko. pykälässä todetaan muun ohella seuraavaa:
"Uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden tulisi pyrkiä välttämään kaikkia
sellaisia toimia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja
toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että Lapin maakunnan kunnat ja kuntayhtymät
/uudistuksessa mukana olevat organisaatiot ottavat toiminnassaan huomioon jo tässä
vaiheessa seuraavat väliaikaisen valmistelutoimielimen esittämät
suositukset." Valmistelutoimielin on antanut 11.11.2021 Lapin maakunnan kunnille
sekä lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille mm. seuraavaan suosituksen: "3.
Organisaatiot noudattavat maltillista palkkapolitiikkaa. Erityisesti harkinnanvaraiset
palkankorotukset suositellaan tehtävän määräaikaisina enintään vuoden 2022
loppuun saakka."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) toteaa, että valtuustoaloitteessa esitettyä 600 euron Enontekiö-lisää ei ole
perusteltua maksaa yllä olevan selostuksen mukaisesti,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 269
Valtuustoaloite/Parkour-radan ja aktiviteettipuiston rakentaminen
ENODno-2022-341
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Daniela Huber ja Taru Mäkitalo ovat tehneet 22.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitämme, että lapsille rakennettaisiin Hetan kylälle Parkour-rata ja aktiviteettipuisto."
Kunnanhallitus päätti 25.10.2022/§ 232, että Enontekiön kunnan virasto-organisaatio
uudistuu 1.1.2023. Nykyisillä henkilöresursseilla asian jatkovalmisteluun ei ole
henkilöresursseja. Valtuustoaloitteen mukaiset toimenpiteet vaativat koordinaatiota
hyvinvointilautakunnan ja elinvoimalautakunnan viranhaltijoiden välillä.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian jatkovalmisteluun, kun virasto-organisaatiomuutoksen
mukaiset tehtävät on täytetty.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
hyvinvointiohjaaja, tekninen johtaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022
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§ 270
Valtuustoaloite/otto-automaatti Hettaan
ENODno-2022-342
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Ulla Keinovaara on tehnyt 22.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"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."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian jatkovalmisteltavaksi kunnanjohtajalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Unto Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:58.
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa oli läsnä 5 jäsentä ja kokous jatkuu
päätövaltaisena.
Tiedoksi
kunnanjohtaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 271
Valtuustoaloite/vaarallisten kelkkareittipaikkojen läpikäynti
ENODno-2022-343
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Jarno Viitanen on tehnyt 22.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kelkkareittien vaarallisten paikkojen läpikäynti, paremmat merkinnät/ opasteet
yritysten palveluista taajamiin, kelkkareitin rakentaminen pikaisesti kulkemaan
teboilin kautta jotta vältytään epävirallisten reittien käytöstä."
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian valmisteluun elinvoimalautakunnalle/Infra.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 272
Valtuustoaloite/uimaranta museon rantaan
ENODno-2022-344
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Taru Mäkitalo on tehnyt 29.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Museon rantaan yleinen uimaranta Hettaan"
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus lähettää asian jatkovalmisteltavaksi elinvoimalautakuntaan.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tekninen johtaja, toimisto- ja tapahtumasihteeri

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 273
Valtuustoaloite/vapaa-ajan avustaja
ENODno-2022-345
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Ulla Keinovaara on tehnyt 7.9.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän, että Enontekilölle olisi tärkeä saada vapaa-ajan avustaja, sekä toinen tärkeä
asia olisi kuulovammaisille kannettavan mobiili-induktiosilmukan tarve. Asia tuli esille
kuntalaisten toivomuksesssa vammaisneuvoston kokouksessa 16.8.2022. Toivon, että
aloitteet huomioidaan."
Valtuustoaloitteessa oli kaksi ehdotusta. Tässä pykälässä käsitellään vapaa-ajan
avustaja.
Vastuu sote-palvelujen tuottamisesta siirtyy vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille.
Myös vammaispalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle.

Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) lähettää aloitteen tiedoksi Lapin hyvinvointialueelle,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Lapin hyvinvointialue/vammaispalvelut, kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 274
Valtuustoaloite/ kannettava mobiili-induktiosilmukka
ENODno-2022-356
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Ulla Keinovaara on tehnyt 7.9.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän, että Enontekilölle olisi tärkeä saada vapaa-ajan avustaja, sekä toinen tärkeä
asia olisi kuulovammaisille kannettavan mobiili-induktiosilmukan tarve. Asia tuli esille
kuntalaisten toivomuksesssa vammaisneuvoston kokouksessa 16.8.2022. Toivon, että
aloitteet huomioidaan."
Valtuustoaloitteessa oli kaksi ehdotusta. Tässä pykälässä käsitellään mobiili-
induktiosilmukka.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) päättää, että kuntaan hankitaan mobiili-induktiosilmukka ja antaa tehtävän ATK-
vastaavalle tehtäväksi,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
ATK-vastaava, kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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§ 275
Valtuustoaloite/asianmukaiset tilat SPR:n Enontekiön osastolle
ENODno-2022-370
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Leena Palojärvi on tehnyt 13.10.2023 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän, että SPR:n Enontekiön osastolle tulee löytää asianmukaiset ja lämpimät tilat,
Hetasta mahdollisimman nopealla aikataululla. Samalla pitää käsitellä myös
vuokrakysymys, joka ei mielestäni saa olla esteenä tarvittavien tilojen osoittamisessa.
Tätä SPR:n toimitila-asiaa on käsitelty useaan eri otteeseen, mutta toimitila edelleen
puuttuu. Mielestäni vaaditaan poliittinen linjaveto asian ratkaisemiseksi. SPR:n
toiminta on yleishyödyllistä, kriisitilanteissa merkittävässä roolissa tapahtuvaa
toimintaa, jota kunnan tulisi tukea kaikin käytettävissä olevin keinoin."
Yhdistyksellä on nykyinen varasto ollut seurakunnan tiloissa, mutta seurakunta on
yhdistyksen mukaan ilmoittanut, että tarvitsee tilat itse. SPR on pitkään kysynyt tiloja
lähinnä varastoksi. Paikallisyhdistys ei itse kykene vuokraamaan tiloja. Jos Enontekiön
kunta maksaisi SPR:n tilojen kustannukset, olisi SPR eri asemassa kuin muut kunnan
yhdistykset.
Enontekiön Kehitys Oy on tarjonnut SPR Enontekiön osastolle 90 m2 suuruista
vuokratilaa Rivihalleilta, mutta yhdistyksen mukaan tila on liian suuri. Esille on noussut
ajatus, että yhdistykselle voidaan tehdä isompaan vapaana olevaan liiketilaan oma
varasto, koska tila on suuri ja se voidaan jakaa siten, että SPR käyttäisi takaovea.
Asiasta käydään neuvotteluja yhdistyksen kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1) toteaa, että tila-asia on vireillä ja jatkotoimenpiteet ovat Enontekiön Kehitys Oy:n ja
SPR:n Enontekiön osaston välisiä,
2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.11.2022

19/2022
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Muutoksenhakukielto
§239, §240, §241, §242, §243, §244, §245, §246, §247, §248, §249, §250, §251, §252,
§253, §254, §255, §256, §257, §259, §260, §262, §263, §267
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.

