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Käsitellyt asiat
§ 155

Kokouksen järjestäytyminen

§ 156

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023/ evästyskeskustelu

§ 157

Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimenjärjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

§ 158

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain
muuttamisesta

§ 159

Tilannekatsaus Enontekiön lentoaseman toiminnan jatkumiseen

§ 160

Asiantuntijapalveluiden hankinta Enontekiön lentoasemaan liittyen

§ 161

Hommakankaan asemakaavan muutos:Kortteli 3 sekä kortteli 4 rakennuspaikat
1, 2, 3 ja 5: Kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville

§ 162

Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen korttelissa 10, kaavaehdotuksen
asettaminen nähtäville

§ 163

Pääomalaina/KOY Enontekiön kunnan asunnot

§ 164

Valtuustoaloite Suomalaisen maidon ja lähiruuan käyttäminen Enontekiön
toimipisteissä

§ 165

Valtuustoaloite Valtuustoaloitteiden käsittely

§ 166

Viestinnän ja matkailumarkkinoinnin toimet ja budjettitilanne

§ 167

Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

§ 168

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 169

Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit
kokouksista

§ 170

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja
valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset
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Saapuvilla olleet jäsenet
Elli-Maria Kultima, puheenjohtaja
Taru Mäkitalo, 1. varapuheenjohtaja
Janne Näkkäläjärvi, 2. varapuheenjohtaja
Elina Rousu-Karlsen
Jaakko Alamattila
Ulla Keinovaara
Muut saapuvilla olleet
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, sihteeri
Seppo Alatörmänen, Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, saapui 14:29
Juha-Pekka Mäntyvaara, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 14:30
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, esittelijä
Hannu Autto, Kehitysjohtaja , saapui 15:30, poistui 16:06
Hanne Junnilainen, Kiila Consulting Oy, saapui 15:30, poistui 16:06
Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, saapui 16:18, poistui 16:24
Poissa

Birgitta Eira, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Berit-Ellen Juuso, varajäsen
Leena Palojärvi, varajäsen
Outi Kurkela, varajäsen
Pekka Keskitalo, varajäsen
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Piia Juuso, varajäsen
Santeri Kirkkala, varajäsen
Unto Kultima
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
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§ 155
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.
Kokouskäsittely
Ulla Keinovaara esitti pöytäkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa ja Jaakko Alamattilaa.
Päätös
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Taru Mäkitalo ja Jaakko
Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
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§ 156
Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023/ evästyskeskustelu
ENODno-2020-95
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Selostus
Kunnan talousarvio ja -suunnitelma etenee hyväksytyn toiminnan ja
talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin mukaisesti.
Investointisuunnitelmaluonnos on esitelty kunnanhallituksessa 4.9.2020.
Talousarvion ja –suunnitelman keskeinen sisältö ja valmistelutilanne selvitetään
kokouksessa. Kuntakonsernin kehittämispaja on käsittellyt asiaa 17.9.2020 sekä
talousarvion raamin valmistelun yhteydessä keväällä 2020.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman valmistelussa
huomioitavista asioista.
Kokouskäsittely
Kunnanjohtaja selvitti talousarvion ja -suunnitelman keskeistä sisältöä ja
valmistelutilannetta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 157
Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimenjärjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
ENODno-2020-186
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Anne-Maria Näkkäläjärvi, Leni Karisaari
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi, leni.
karisaari@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, Johtava sosiaalityöntekijä, Hallintojohtaja
Selostus
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja
terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa
mainituilta tahoilta lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin
jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on
hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata
yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille,
parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen
työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin
haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen
saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on
kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta.
Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan
valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä
tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että
maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko
maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon
palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.
Lausunnoissa pyydetään arvioimaan näiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuilla
säännöksillä.
Lausuntokierroksella olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin
säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait,
joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki
pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien
rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön,
verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä
eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille
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maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisestä.
Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu
pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella
lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka
rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden
lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista
rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.
Oheisena kunnan lausuntoluonnos asiasta.
Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisena olevan lausunnon.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeriö/lausuntopalvelu.fi
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§ 158
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain
muuttamisesta
ENODno-2020-197
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari, Jari Rantapelkonen
leni.karisaari@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Hallintojohtaja, Kunnanjohtaja
Selostus
Esityksessä ehdotetaan kuntarakennelain (1698/2009) muuttamista. Lakiin lisättäisiin
kuntien yhdistymisen harkinnanvaraista taloudellista tukea koskevat säännökset sekä
säännökset yhdistymisestä johtuvien valtionosuuden menetysten korvaamisesta.
Taloudellisen tuen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa.
Kuntarakennelakiin ehdotettavien muutosten taustalla on pääministeri Marinin
hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan kuntia kannustetaan kuntarakenteen
vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla. Hallitusohjelman
kirjauksen pohjalta kuntarakennelakiin ollaan ehdottamassa sääntelyä, jonka nojalla
vapaaehtoisesti yhdistyvän kahden tai useamman kunnan muodostamalle uudelle
kunnalle voitaisiin myöntää harkinnanvaraista yhdistymisavustusta. Lisäksi uudelle
kunnalle voitaisiin myöntää korvausta mahdollisesta valtionosuuksien vähenemisestä.
Esityksen tavoitteena on poistaa kuntien vapaaehtoisten yhdistymisten taloudellisia
esteitä ja kannustaa kunnallisen kansanvallan lähtökohtiin perustuen elinvoimaisen,
toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen muodostamiseen, jossa kunnilla on vahva
rakenteellinen ja taloudellinen perusta ja sitä kautta edellytykset itsehallintoon ja
kunnallisten tehtävien hoitoon.
Tavoitteena on, että lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2020 ja laki tulisi
voimaan 2021. Tällöin tukea voitaisiin myöntää vuoden 2022 alusta voimaan tuleviin
kuntien yhdistymisiin.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen lausunnon.
Kokouskäsittely
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus (lisäys lausuntoon):
Enontekiön kunta näkee, että pinta-alaltaan pieniä kuntia, jotka sijaitsevat lähellä
tosiaan, olisi syytä yhdistää.
Päätös
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Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavalla
lisäyksellä:
Enontekiön kunta näkee, että pinta-alaltaan pieniä kuntia, jotka sijaitsevat lähellä
tosiaan, olisi syytä yhdistää.
Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 15.16-15.25, minkä jälkeen
puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä
kokoonpanolla.
Tiedoksi
valtiovarainministeriö/lausuntopalvelu.fi
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Kunnanhallitus, § 124,24.08.2020
Kunnanhallitus, § 136,24.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 48,31.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 47,31.08.2020
Kunnanhallitus, § 159, 21.09.2020
§ 159
Tilannekatsaus Enontekiön lentoaseman toiminnan jatkumiseen
ENODno-2020-152
Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 124
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Autto, Jari Rantapelkonen
hannu.autto@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kehitysjohtaja, Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 urakkasopimus_Finavia_Peab_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
2 yhteistoimintasopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
3 term sheet_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
4 rahoitussopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
5 esisopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
Selostus
Enontekiön kunnan edustajat ovat neuvotelleet Finavia Oyj:n kanssa erittäin tiiviisti
lentokentän tulevaisuudesta toukokuusta 2020 alkaen, jolloin Finavia tiedotti, ettei se
ole enää investoimassa lentoasemaan ja että se suunnittelee lentoasemasta
luopumista. Neuvotteluiden tavoitteena on ollut turvata Enontekiön lentoaseman
toiminta tuleviksi vuosiksi, joka osaltaan mahdollistaa matkailun kehittämisen ja
matkanjärjestäjien toiminnan Enontekiöllä. Lentoaseman tulevaisuus on erittäin
merkittävä aluetaloudellinen kysymys paitsi Enontekiölle myös koko Tunturi-Lapille.
Vuoden 2017 lentoliikenteen aluetaloudellisten vaikutusten selvityksen mukaan
silloinen lentoaseman vuosittainen aluetaloudellinen merkitys oli 4,2 miljoonaa euroa
ja luku on kasvaneen liikenteen vuoksi tällä hetkellä yli 5 miljoonaa euroa.
Lentoasema myös mahdollistaa jatkossa matkailun kasvun ja vaikuttaa suuresti
matkailusektorin investointeihin Enontekiöllä.
Enontekiön kuntaa on Tunturi-Lapin saavutettavuuden edistämisessä tukenut
saavutettavuuden työryhmä, joka perustettiin syksyllä 2019. Enontekiön
kunnanjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan lisäksi neuvotteluryhmässä ovat olleet
edustettuna saavutettavuuden työryhmästä Tunturi-Lapin Kehitys ry:n
toiminnanjohtaja, Enontekiön Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, Muonion kunnan
matkailuhankejohtaja ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeen johtaja.
Enontekiön kunnan kunnanjohtaja on yhdessä Tunturi-Lapin Kehitys ry:
n toiminnanjohtajan kanssa tavannut maaliskuussa 2020 omistajaohjausministerin
eduskunnassa. Tapaamisen perusteella Enontekiön kuntaa pyydettiin toimimaan
"moottorina" Enontekiön lentoaseman tulevaisuutta koskevassa asiassa. Enontekiön
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kunta on toiminut aktiivisesti asiassa siten, että lentoaseman jatko varmistuisi uudella
omistajapohjalla. Parhaillaan valmistelussa on myös lentokentän
liiketoimintasuunnitelma, minkä yhteydessä tulevaa omistajapohjaa kartoitetaan.
Enontekiön kunnan esitys 5 miljoonasta eurosta Enontekiön lentoaseman kiitotien
pinnan peruskorjaukseen Lapin liitolle ja Lapin liiton esitys eduskunnalle hyväksyttiin
eduskunnan lisätalousarviossa kesäkuussa 2020.
Tähänastisten neuvotteluiden tuloksena Finavia ja Enontekiön kunta ovat
allekirjoittaneet seuraavat ehdolliset sopimukset. Ehdollisuus tarkoittaa sitä, että
sopimukset tulee käsitellä ja hyväksyä Finavian hallituksessa sekä Enontekiön
kunnanvaltuustossa elokuun 2020 loppuun mennessä. Sopimukset ovat seuraavat:
- Term Sheet
- Esisopimus
- Yhteistoimintasopimus
- Rahoitussopimus.
Lisäksi on tehty lentoaseman päällystystä koskeva urakkasopimus. Urakkasopimus
koskee kiireellistä lentokentän pinnan ns. remix-päällystystyötä, mikä on kriittinen
kentän operoinnille talvikaudella 2020-2021. Urakan suunnittelusta ja hankinnasta on
vastannut Finavia. Enontekiön kunta rahoittaa urakkaa. Remix-työn lisäksi kaikki
menot, jotka koskevat Enontekiön lentoasemaa, pyritään kattamaan eduskunnan
lisätalousarvion 5 miljoonasta eurosta. Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan
valmistellaan asian tarkentuessa muutosesitys (lisätään remix-työ).
Oheisista sopimuksista on julkisessa jakelussa poistettu julkisuuslain 24 § (kohdat 17
ja 20) nojalla liikesalaisuuksia sisältävät osiot. Kunnanhallituksen jäsenillä on
mahdollisuus tutustua sopimuksiin kokonaisuudessaan.
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset erittäin merkittävät.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimukset (term
sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä
antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden
järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.
Päätös
Keskustelun kuluessa Elina Rousu-Karlsen teki esittelijän kannasta poikkeavan
esityksen: "Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ei hyväksy sopimuksia
(term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus),
sekä ei myönnä valtuuksia kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden
järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti." Taru Mäkitalo ja Ulla Keinovaara
kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän kannasta poikkeava esitys ja sitä
oli kannatettu, toimitetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja totesi, että ne, jotka
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kannattavat esittelijän esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattavat Rousu-Karlsenin
esitystä, äänestivät EI. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Elli-Maria Kultima: JAA
Taru Mäkitalo: EI
Janne Näkkäläjärvi: JAA
Elina Rousu-Karlsen: EI
Unto Kultima: JAA
Ulla Keinovaara: EI
Jaakko Alamattila: JAA
JAA ääniä annettiin 4 (neljä) kappaletta. EI ääniä annettiin 3 (kolme) kappaletta.
Todettiin, että kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen kannaksi.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimukset (term
sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä
antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden
järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.
Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen ja Ulla Keinovaara jättivät päätökseen eriävän
mielipiteen suullisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Hannu Autto
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, hannu.autto@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, Kehitysjohtaja
Liitteet

1 urakkasopimus_Finavia_Peab_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
Enontekiön kunnan esitys 5 miljoonasta eurosta Enontekiön lentoaseman kiitotien
pinnan peruskorjaukseen Lapin liitolle ja Lapin liiton esitys eduskunnalle hyväksyttiin
eduskunnan lisätalousarviossa kesäkuussa 2020. Kiireellisin vaihe peruskorjauksessa
on ns. remix-päällystystyö, mitä ilman lentokenttä ei Finavian mukaan ole
operointikunnossa talvikaudella 2020-2021. Enontekiön kunnan ja Finavian välisistä
ehdollisista sopimuksista rahoitussopimus ja urakkasopimus (jälkimmäisessä
sopimuksessa urakoitsijana mukana myös Peab Industri Oy) koskettavat suoraan
remix-työn toteuttamista. Remix-työ toteutetaan elokuun 2020 aikana. Remix-työn
päälle saadaan vuonna 2021 toteutettua kiitotien uusi pinnoitus.
Remix-urakan suunnittelusta ja hankinnasta on vastannut Finavia. Enontekiön kunta
rahoittaa urakkaa. Enontekiön kunta on jättänyt Lapin Liitolle hakemuksen
lentokenttäinvestoinnin kustannuksien kattamiseksi. Tähän perustuen Enontekiön
kunnan investointiohjelmaan vuodelle 2020 on syytä lisätä kohta Enontekiön
lentokentän korjauksesta (investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
21.09.2020

15/2020

13 (40)

Esitys investointiohjelman muuttamiseksi on valmisteltu suoraan kunnanhallitukseen,
jotta muutosehdotus saataisiin yhtä aikaa kunnanvaltuuston käsittelyyn Enontekiön
kunnan ja Finavian välisen sopimusjärjestelyn kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Enontekiön lentoaseman remix-korjauksen
lisäämistä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin
(investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).
Päätös
Keskustelun aikana Elina Rousu-Karlsen teki esittelijän kannasta poikkeavan esityksen:
"Kunnanhallitus ei esitä kunnanvaltuustolle investointimäärärahaa remix-korjaukseen
selostusosassa mainituin tiedoin." Ulla Keinovaara kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän kannasta poikkeava esitys ja sitä
oli kannatettu, järjestetään nimenhuutoäänestys ja totesi, että ne, jotka kannattivat
kunnanjohtajan esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattavat Rousu-Karlsenin
esitystä, äänestivät EI. Menettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Elli-Maria Kultima: JAA
Jakko Alamattila: JAA
Ulla Kienovaara: EI
Unto Kultima: JAA
Elina Rousu-Karlsen: EI
Janne Näkkäläjärvi: JAA
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 4 (neljä) JAA ääntä, sekä 2 (kaksi) EI
ääntä. Kunnanjohtajan kanta tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Enontekiön lentoaseman remix-korjauksen
lisäämistä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin
(investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).
Elina Rousu-Karlsen ja Ulla Keinovaara jättivät päätökseen eriävän mielipiteen
suullisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 urakkasopimus_Finavia_Peab_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
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-
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Enontekiön lentoaseman remix-korjauksen
lisäämistä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin
(investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön lentoaseman remix-korjaus lisätään vuoden
2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin (investointimenot ja -tulot
1 milj. €, nettoinvestointi 0€).
Brigitta Eira, Piia Juuso, Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo, Taru
Mäkitalo ja Elina Rousu-Karlsen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 31.08.2020, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 urakkasopimus_Finavia_Peab_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
2 yhteistoimintasopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
3 term sheet_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
4 rahoitussopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
5 esisopimus_Finavia_Enontekiön kunta_liikesalaisuudet poistettu.pdf
6 Eriävä mielipide (Eira) kunnanvaltuuston päätökseen 31.8.2020 § 47
7 Eriävä mielipide (Juuso) kunnanvaltuuston päätökseen 31.8.2020 § 47
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimukset (term
sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä
antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden
järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä sopimukset (term sheet, esisopimus,
yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä antaa valtuudet
kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po.
sopimusten mukaisesti.
Merkitään, että Birgitta Eira ja Piia Juuso jättivät päätökseen eriävän mielipiteen
kirjallisena. (liiteenä)
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Merkitään, että Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo, Taru Mäkitalo ja
Elina Rousu-Karslen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 159
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Hannu Autto
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, hannu.autto@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, Kehitysjohtaja
Enontekiön kunnanvaltuusto päätti 31.8.2020 (§ 47) hyväksyä sopimuskokonaisuuden,
joiden pohjalta Enontekiön lentoaseman ostoprosessia Finavia Oy:ltä jatketaan.
Kunnanhallitukselle annetaan selonteko valmistelun etenemisestä. Tämänkertaisessa
selonteossa käydään läpi erityisesti lentoaseman omistuksen siirron kokonaisprosessi,
katsaus erilaisiin omistusmalleihin Suomessa ja maailmalla sekä alustava katsaus
lentoaseman talouteen ja liiketoimintasuunnitelmaan. Samalla tehdään katsaus
myyjän ja ostajan väliseen due diligence -prosessin etenemiseen,
valtiontukikäytäntöihin sekä tuella toteutettaviin investointeihin vuodelle 2021. Lisäksi
käydään läpi kunnanhallitukselle myöhemmin esiteltäviä pykäliä ja niiden odotettua
sisältöä.
Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee selonteon tiedoksi.
Kokouskäsittely
Hanne Junnilainen ja kehitysjohtaja olivat paikalla selvittämässä asiaa klo 15.30-16.06.
Pöytäkirjanpitäjä poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 15.52.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 160
Asiantuntijapalveluiden hankinta Enontekiön lentoasemaan liittyen
ENODno-2020-152
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Hannu Autto
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, hannu.autto@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, Kehitysjohtaja
Selostus
Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2020 (§ 47) päättänyt hyväksyä
sopimuskokonaisuuden Finavia Oyj:n kanssa ja siten jatkaa Enontekiön lentoaseman
ostoprosessia. Osana valmistelua Enontekiön kunta hankkii asiantuntijapalveluita,
jotta omistuksen siirto ja operoinnin aloittaminen toteutuvat suunnitellusti.
Tarjouspyyntö Enontekiön lentoaseman liiketoimintasuunnitelman laatimisesta
lähetettiin 14.7.2020 kolmelle toimijalle ja lisäksi 29.7.2020 yhdelle toimijalle. Kaikki
neljä toimijaa jättivät tarjoukset. Voittajaksi valittiin Kiila Consulting. Hankinta ylittää
viranhaltijoiden toimivallan, joten sopimus tuodaan kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi.
Lisäksi omistuksen siirtoprosessin tueksi (due diligence- ja investoinnin
suunniteltu) ostettiin lentoaseman operointiosaamista Kiila Consulting Oy:n kautta
pienemmällä, kunnanjohtajan tomivallassa olevalla ostopalvelulla. Tarjouspyyntö ja
molemmat sopimukset ovat pykälän oheismateriaalina.
Yritysvaikutusten arvionti
Vaikutukset myönteiset.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy lentoaseman liiketoimintasuunnitelmaa koskevan
ostopalvelusopimuksen Kiila Consulting Oy:n kanssa ja merkitsee tiedoksi sopimuksen
koskien lentoaseman operointiosaamisen hankintaa.
Kokouskäsittely
Kehitysjohtaja oli paikalla klo 16.07-16.12 selvittämässä asiaa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Kiila Consulting Oy Kehitysjohtaja
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Kunnanhallitus, § 98,08.06.2020
Kunnanhallitus, § 161, 21.09.2020
§ 161
Hommakankaan asemakaavan muutos:Kortteli 3 sekä kortteli 4 rakennuspaikat 1, 2, 3 ja 5:
Kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville
ENODno-2020-111
Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 98
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Autto, Kimmo Lämsä
hannu.autto@enontekio.fi, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Kehitysjohtaja, Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Kuulutus Hommakankaan 2020 osalta.doc
2 Kaavaselostus Hommakangas 2020 .pdf
3 Kaavamuutoksen luonnos Hommakangas 2020 .pdf
Selostus
Enontekiön yhteismetsä on esittänyt Hommakankaan asemakaavan muuttamista
korttelin 3 sekä korttelin 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5 osalta koska 30.8.2019 §182
kunnanhallituksen vahvistamassa muutoksessa jäi huomioimatta alkuperäisen,
18.5.1993 Lapin lääninhallituksen vahvistamassa Hommakankaan asemakaavassa,
kaavaselostuksen osoittama varastorakennuksen rakennusoikeus joka on ollut puolet
loma-asuinrakennuksen rakennusoikeudesta.
Nykyinen tilanne:
Kortteli 3, kaavamerkintä RA Iu½, 5 rakennuspaikkaa, rakennusoikeus 150 krm2
/rakennuspaikka.
Kortteli 4, kaavamerkintä RA Iu½, rakennuspaikat seuraavasti:
- Rakennuspaikat 1,2 ja 3, rakennusoikeus 100 k-rm2.
- Rakennuspaikka 5, rakennusoikeus 90 k-rm2.
Esitetty muutos:
Kortteli 3, kaavamerkintä RA Iu½, 5 rakennuspaikkaa, rakennusoikeus 150+t75 krm2
/rakennuspaikka.
Kortteli 4, kaavamerkintä RA Iu½, rakennuspaikat seuraavasti:
- Rakennuspaikat 1,2 ja 3, rakennusoikeus 100+t50 k-rm2.
- Rakennuspaikka 5, rakennusoikeus 90+t45 k-rm2.
Muutoksessa korttelin 3 ja 4 kokonaisrakennusoikeus pysyy samana kuin
alkuperäisessä Lapin lääninhallituksen 18.5.1993 vahvistamassa Hommakankaan
asemakaavassa.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
21.09.2020

15/2020

18 (40)

Esitetty kaavamuutos on pieni ja merkitykseltään vähäinen koska muutoksessa ei
lisätä rakennusoikeutta tai muuteta rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta vaan
palautetaan alkuperäisen kaavan osoittama varastorakennuksien rakennusoikeus.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Enontekiön kunnanhallitus kuuluttaa Hommakankaan asemakaavan muutoksen
vireille korttelin 3 sekä korttelin 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5 osalta sekä asettaa
luonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 161
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 HommakangasOAS.pdf
2 Hommakangas Korttelit 3 ja 4 asemakaavaehdotuksen kaavakartta
3 Hommakangas Korttelit 3 ja 4 kaavaehdotuksen kaavaselostus
4 Hommakangas Korttelit 3 ja 4 kaavoittajan vastine
5 Hommakankaan korttelit 3 ja 4 ELY-keskuksen lausunto
Selostus
Hommakankaan asemakaavan korttelin 3 ja korttelin 4 rakennuspaikkojen 1, 2, 3 ja 5
muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.
Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää
kaavamuutoksen vireilletulosta. 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen
nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan
huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). 4)
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 5)
Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen voimaantulo.
Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille ja asettanut
luonnoksen nähtäville kokouksessaan 8.6.2020 (§ 98). Vireilletulokuulutus ja luonnos
ovat olleet nähtävillä 17.6.-17.7.2020 MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti osallisten ja
muiden kunnan jäsenten mielipiteen kuulemista varten.
Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana kaavamuutokseen saapui lausunto Lapin ELY-
keskukselta.
Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaavamuutosta ei ole pidettävä
vähäisenä ja siitä tulee laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Muutoin Lapin ELY-
keskuksella ei ollut huomautettavaa.
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Lapin ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavan muutoksesta on laadittu OAS
(oheismateriaalina). Sen lisäksi kaavamuutosprosessia ei valmistella vähäisenä.
Luonnosvaiheessa saatujen kommenttien perusteella ei ollut tarvetta tehdä
muutoksia kaavakarttaan.
Oheismateriaali: Kaavaehdotus, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
ELY-keskuksen lausunto, kaavoittajan vastine.
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaavamuutoksen ehdotus
asetetaan julkisesti nähtäville (30 vrk) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot
(MRL 65 §, MRA 27 §).
Kokouskäsittely
Maankäyttöinsinööri oli asiantuntijana paikalla selvittämässä asiaa klo 16.15-16-17.
Todettiin, että otsikossa on virhe ja korjataan otsikkoon seuraava ”..
rakennuspaikkojen 1, 2, 3 ja 5”.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Enontekiön yhteismetsä, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Saamelaismuseo Siida
Maankäyttöinsinööri
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Kunnanhallitus, § 79,11.05.2020
Kunnanhallitus, § 99,08.06.2020
Kunnanhallitus, § 162, 21.09.2020
§ 162
Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen korttelissa 10, kaavaehdotuksen asettaminen
nähtäville
ENODno-2020-79
Kunnanhallitus, 11.05.2020, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Autto, Kimmo Lämsä
hannu.autto@enontekio.fi, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Kehitysjohtaja, Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Vireilletulokuulutus asemakaavan muutos Kilpisjärvi kortteli 10 kh 11.5.2020.pdf
2 Kilpisjärven asemakaava kortteli 10, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Selostus
Walls of Kilpis I Oy on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelissa 10,
koska yrityksen kehittämismahdollisuudet nykyisellä korttelialueella on loppuun
käytetty. Asemakaavamuutos sisältäisi korttelialueen laajentamisen ja
rakennusoikeuden lisäämisen seuraavasti:
Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan matkailua palvelevien
rakennusten korttelialuetta (RM) 10, kerrosluvulta II, rakennusoikeutta 2000 k-m2,
pinta-alalta n. 8400m2.
Suurennetaan viereiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) n. 4500m2, rakennusoikeuden
lisäyksellä 1000k-m2, kaavamerkinnän ollessa: matkailua palvelevien rakennusten
korttelialue (RM) ja kerrosluvun II.
Muutoksen jälkeen sopimusalueen asemakaava olisi seuraava: Matkailua palvelevien
rakennusten korttelialue (RM) 10 II pinta-ala on n.1,29ha ja rakennusoikeus 3000k-m2.
Asiaan liittyy luonnosasteella oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan
esisopimus Enontekiön kunnan ja Walls of Kilpis I Oy:n kanssa, jotka valmistellaan
kunnanhallituksen käsittelyyn kaavamuutoksen myöhemmässä vaiheessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille
korttelissa 10 (MRL § 62).
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Autto, Kimmo Lämsä
hannu.autto@enontekio.fi, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Kehitysjohtaja, Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 KilpisK10MRA30 Kaavaselostus, luonnos nähtäville.pdf
2 K10MRA30 Muutoskartta, luonnos nähtäville .pdf
3 K10MRA30 Kaavamerkinnät, luonnos nähtäville.pdf
Selostus
Walls of Kilpis I Oy on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelissa 10,
koska yrityksen kehittämismahdollisuudet nykyisellä korttelialueella on loppuun
käytetty. Asemakaavamuutos sisältäisi korttelialueen laajentamisen ja
rakennusoikeuden lisäämisen seuraavasti:
Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan matkailua palvelevien
rakennusten korttelialuetta (RM) 10, kerrosluvulta II, rakennusoikeutta 2000 k-m2,
pinta-alalta n. 8400m2.
Suurennetaan viereiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) n. 4500m2, rakennusoikeuden
lisäyksellä 1000k-m2, kaavamerkinnän ollessa: matkailua palvelevien rakennusten
korttelialue (RM) ja kerrosluvun II.
Muutoksen jälkeen sopimusalueen asemakaava olisi seuraava: Matkailua palvelevien
rakennusten korttelialue (RM) 10 II pinta-ala on n.1,29ha ja rakennusoikeus 3000k-m2.
Asiaan liittyy luonnosasteella oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan
esisopimus Enontekiön kunnan ja Walls of Kilpis I Oy:n kanssa, jotka valmistellaan
kunnanhallituksen käsittelyyn kaavamuutoksen myöhemmässä vaiheessa.
Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää
kaavamuutoksen vireilletulosta ja kaavamuutoksen sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (14 vrk nähtävilläoloaika). 2)
Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet,
muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa
kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). (4) Kaavamuutoksen hyväksyminen
kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä. (5) Valitusmahdollisuus.
(6) Kaavamuutoksen voimaantulo.
Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan
11.5.2020 (§ 79). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet
nähtävillä 22.5.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Enontekiön kunnanhallitus asettaa luonnoksen Kilpisjärven asemakaavan
muutoksesta korttelissa 10 nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti.
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 162
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Kilpisjärven kortteli 10 asemakaavamuutos, ELY-keskuksen lausunto
kaavaluonnoksesta
2 Kilpisjärven kortteli 10 asemakaavamuutoksen kaavaehdotus, asemakaavakartta
3 Kilpisjärven kortteli 10 asemakaavamuutos, kaavaehdotuksen selostus
Selostus
Kilpisjärven kyläalueen asemakaavan korttelin 10 muutos on edennyt
kaavaehdotusvaiheeseen.
Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää
kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
asettamisesta (14 vrk nähtävilläoloaika). 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen
nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan
huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). (4)
Kaavamuutoksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä.
(5) Valitusmahdollisuus. (6) Kaavamuutoksen voimaantulo.
Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan
11.5.2020 (§ 79). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet
nähtävillä 22.5.2020 alkaen. Enontekiön kunnanhallitus on asettanut luonnoksen
Kilpisjärven asemakaavan muutoksesta korttelissa 10 nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§
mukaisesti 8.6.2020 (§ 99). Luonnos on ollut nähtävillä 17.6.-17.7.2020 välisen ajan
osallisten ja muiden kunnan jäsenten mielipiteen kuulemista varten.
Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana kaavamuutokseen saapui lausunto Lapin ELY-
keskukselta ja mielipide Arctic Polar Oyltä.
Kaavan laatijan vastine lausuntoon ja mielipiteeseen oheismateriaalina.
ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostukseen on lisätty maininta
kaavamuutoksen sijoittumisesta valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. ELY-
keskuksen esityksestä kaavaan on lisätty määräys, jolla vaaditaan
hulevesisuunnitelma esitettäväksi rakennuslupaa haettaessa. Arctic Polar Oy:n
mielipiteen perusteella ei ollut tarvetta tehdä muutoksia kaavakarttaan.
Oheismateriaali: Kaavaehdotus, Kaavaselostus, ELY-keskuksen lausunto, naapurin
mielipide, kaavoittajan vastine
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että otsikossa mainittu asemakaavamuutoksen ehdotus
asetetaan nähtäville (30 vrk) sekä pyytää kaavasta asianmukaiset lausunnot (MRL 65 §,
MRA 27 §).
Kokouskäsittely
Maankäyttöinsinööri oli asiantuntijana paikalla selvittämässä asiaa klo 16.18-16.24.
Pöytäkirjanpitäjä palasi kokoukseen klo 16.26.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Walls of Kilpis I Oy, Lapin ELY-keskus, Arctic Polar Oy, Lapin liitto, Lapin pelastuslaitos,
Museovirasto, Saamelaismuseo Siida, Enontekiön Sähkö Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy
ja Käsivarren paliskunta Maankäyttöinsinööri
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§ 163
Pääomalaina/KOY Enontekiön kunnan asunnot
ENODno-2020-134
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari, Jari Rantapelkonen
leni.karisaari@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Hallintojohtaja, Kunnanjohtaja
Selostus
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on toimittanut 10.6.2020 seuraavan
anomuksen, jota se on 17.8.2020 päivitttänyt summan osalta:
"PÄÄOMALAINA
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus on kokouksessaan 2.4.2020
päättänyt anoa Enontekiön kunnalta konserniavustusta. Kunta ei kuitenkaan voi antaa
konserniavustusta, koska ei ole liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö.
Konserniavustuslaki 2 §.
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot muuttaa konserniavustuksen
pääomalainaksi.
Selostus
Kiinteistöyhtiö hakee Valtionkonttorilta tervehdyttämisavustusta sekä vanhojen
aravalainojen takaisinmaksuajan pidennystä.
Valtiokonttori vaatii omistajalta tervehdyttämistoimenpiteitä ennen kuin se myöntää
avustuksia ja/tai lainojen takaisinmaksuajan pidennystä.
Kiinteistöyhtiö anoo Enontekiön kunnalta, että Kiinteistö Oy Ounasmajojen
sulautuessa Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntoihin 31.12.2019 siirtyneet
sulautuneen yhtiön lainat Enontekiön kunnalta, yhteensä 104 618,47 muutetaan
pääomalainaksi.
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille on voimassa oleva pääomalaina-sopimus,
johon voidaan lisätä em. lainat.
Toivomme, että anomus käsitellään mahdollisimman pian kunnanhallituksessa ja –
valtuustossa. Tervehdyttämisavustushakemus lähetetään 31.8.2020 mennessä.
KIINTEISTÖ OY ENONTEKIÖN KUNNAN ASUNNOT
toimitusjohtaja"
Kunnanhallitus on 19.4.2017 päättänyt hyväksyä Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan
asunnoille myönnettyjen pääoma- ja vakauttamislainojen, yhteensä 490 328,26 euroa,
muuttamisen yhdeksi pääomalainaksi yhtiön esittämällä tavalla. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että lainaehtoihin ei voida laittaa takaisinmaksupäivää eikä korkoa ja
pääomalainojen takaisin maksaminen on epätodennäköistä. Em.
pääomalainoitamisella yhtiö halusi varmistaa, että oma pääoma riittää Sakkaravaaran
purkutoimenpiteisiin ja Peltoenon realisointiin.
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Samassa kunnanhallituksen kokouksessa hyväksyttiin vuokra-
asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2017-2025. Suunnitelmassa on
linjattu asuntojen rakentamisesta ja purkamisesta sekä myynnistä.
Kunnanhallitus tarvitsee päätöksentekoansa varten kiinteistöyhtiöltä selvityksen
Sakkaravaaran purkutoimenpiteistä ja Peltoenon realisoimisesta, joita varten em.
kunnan pääomalainoitus haettiin. Mikäli näitä toimenpiteitä ei ole tehty, mitkä
ovat tekijät tai syyt, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että yhtiö ei ole toiminut po. asiasta
tehtyjen linjaustensa mukaisesti. Kunnanhallituksen pääomalainoittamispäätös on
perustunut näinhin linjauksiin.
Lisäksi kunnanhallitusta haluaa tietää mikä on yhtiön näkemys EKA Oy:n talouden
kehittymisestä vuoteen 2025 mennessä ja mitkä ovat yhtiön toimenpiteet talouden
tervehdyttämiseksi.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää pyytää Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoilta selvityksen
31.10.2020 mennessä Sakkaravaaran purkutoimenpiteistä ja Peltoenon realisoinnista
sekä toimenpiteistä mihin yhtiö aikoo ryhtyä taloutensa tasapainottamiseksi vuoteen
2025 mennessä.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot/Toimitusjohtaja
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§ 164
Valtuustoaloite Suomalaisen maidon ja lähiruuan käyttäminen Enontekiön toimipisteissä
ENODno-2020-28
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Selostus
Leena Palojärvi on tehnyt 13.11.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: "Suomalaisen
maidon ja lähiruuan käyttäminen Enontekiön kunnan toimipisteissä Esitän
periaatepäätöstä, että Enontekiön kunnan toimipisteissä, mm. kouluissa,
päivähoidossa ja vanhustenpalveluissa tarjotaan vain suomalaista maitoa, sekä lähellä
tuotettavia lihaa, kalaa ja kasviksia."
Enontekiön kunta on sitoutunut valtuuston asettamaan tavoitteeseen lähiruoan
käyttämiseen ja lähiruoan prosentuaallisen osuuden kasvattamiseen.
Enontekiön kunnan keskuskeittiölle tulee maitotuotteet Valiolta, jonka
hankkima maito on suomalaista.
Myös liha on kokonaan suomalaista. Poronliha ja kala hankitaan paikallisesti ja / tai
lähialueelta.
Kasvisten osalta tilanne on hieman hankalampi ehkä toteuttaa. Enontekiön kunta
pyrkii käyttämään mahdollisuuksien mukaan suomalaisia kasviksia, mutta varsinkin
talvella niiden tarjonta on huonompi. Kurkut ja tomaatit pyritään ostamaan
suomalaisena. Pakastevihannekset ovat yleensä ulkomaisia. Perunat ovat aina
suomalaisia, tuore porkkana myös. Hedelmissä suomalaista omenaa on saatavilla vain
kesäisin/syksyisin eikä hedelmien kasvatus Suomessa ole kovin hyvällä tasolla kun
vertaa liha- ja kalatuotteisiin.
Marjoja käytetään sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Kypsentämättömiä marjoja ei
käytetä muita kuin suomalaisia marjoja kuin suomalaisia. Marjoja ostetaan
mahdollisuuksien mukaan myös paikallisilta, esimerkiksi hilloja. Kesäisin kunta ostaa
suomalaista mansikkaa, vadelmaa ja mustaherukkaa, ja nämä tarjotaan tuoreina.
Valtuustoaloite on käytössä kunnassa jo lihan, maidon ja kalan osalta. Kasvisten
saaminen suomalaisena, ja varsinkin lähellä tuotettuna on haastavinta.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää todeta, että kunta edistää lähiruoan käyttämistä valtuuston
asettamien tavoitteiden mukaisesti. Samalla kunnanhaliltus toteaa, että
valtuustoaloite on selostusosassa mainituilla perusteilla käsitelty.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Leena Palojärvi
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§ 165
Valtuustoaloite Valtuustoaloitteiden käsittely
ENODno-2020-24
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Selostus
Taru Mäkitalo on tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen 13.11.2019: "Esitän, että
valtuustoaloitteet käsitellään 3 kk:n välein etteivät jäisi roikkumaan." ja Birgitta Eira
samansisältöisen valtuustoaloitteen 10.12.2019: ”Valtuustoaloitteiden käsittely 3 kk:n
välein.”.
Enontekiön hallintosäännön 120 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa
asioissa. 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.
Suomen kunnissa valtuustoaloitteet käsitellään tyypillisesti vuoden sisään siitä kun
aloite on tehty. Esimerkiksi Enontekiön kuntaa merkittävästi isommilla resursseilla
toimivat kaupungit kuten Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki ja Vaasan kaupunki
on kaikilla pyrkimys käsitellä valtustoaloitteet yhden (1) vuoden kuluessa.
Kaupungeilla on useita valtuustoaloitetita, joihin ei vuodessakaan ole pystytty
vastaamaan.
Enontekiön naapurikunnissa Inarissa ja Muoniossa valtuustoaloitteiden käsittelyajoille
ei ole säädetty minimiaikaa vaan aloitteet käsitellään mahdollisuuksien mukaan
riippuen aloitteesta, pyrkimyksenä viimeistään vuoden sisään.
Enontekiön kunnalla ei ole perusteltua tarvetta eikä henkilöstöresursseja poiketa
muiden kuntien valtuustoaloitetta koskevista aikamääreisiin liittyvistä yleisesti vallalla
olevista käytännöistä. Enontekiön kunnan hallinnossa työskentelevien tehtäväkuvat
ovat laajat ja henkilöstömäärä on vähäinen, kun huomioidaan, että kunnalla on samat
lakisääteiset tehtävät kuin muillakin. Enontekiön kunnassa on meneillään paljon
muutoksia, jotka kaikki vaikuttavat hallinnon tehtäviin. Muutokset ovat työllistäneet
hallintoa normaalia enemmän eikä ole tarkoituksenmukaista senkään vuoksi poiketa
kunnissa yleisesti vallitsevasta käytännöstä käsitellä valtuustoaloitteet puolesta
vuodesta yhteen vuoteen. Enontekiön hallinnossa pyritään valtuustoaloitteiden
suhteen jatkossakin noudattamaan hallintosääntöä sekä kunnissa yleisesti käytössä
olevia aikamääreitä
Lisäksi Enontekiön kunnassa on toimeenpantu työntekijöille ja
luottamushenkiöille vuonna 2019 idea ja kokeilukulttuuri, jonka tarkoitus on saada
hyvät ideat nopeasti käytäntöön.
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Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että selostusosassa mainituilla perusteilla valtuustoaloite ei
aiheuta toimenpiteitä.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Taru Mäkitalo, Birgitta Eira
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§ 166
Viestinnän ja matkailumarkkinoinnin toimet ja budjettitilanne
ENODno-2020-179
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Nurmi, Jari Rantapelkonen
heli.nurmi@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, Kunnanjohtaja
Selostus
Selvityksestä ilmenee toteutetut viestinnän ja matkailumarkkinoinnin
toimenpiteet sekä loppuvuoteen suunnitellut toimet ja niiden vaikutukset talousarvion
toteutumiseen. Kunnan johtoryhmä kävi selvityksen läpi 17.8.2020. Sen jälkeen
selvitys on päivitetty 25.8.2020 tilanteen tiedoilla.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee viestinnän ja matkailumarkkinoinnin tilannekatsauksen
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kulttuuri- ja vientintäkoordinaattori selvitti asiaa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Elinvoimalautakunta, § 82,25.08.2020
Kunnanhallitus, § 167, 21.09.2020
§ 167
Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2020-88
Elinvoimalautakunta, 25.08.2020, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 20 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista
kiinteistönluovituksista oheismateriaalina.
Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätös
Esityksen mukaan. Tytti Valkeapää ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän pykälän ajaksi. Leena Palojärvi toimi pykälän ajan pöytäkirjantarkastajana.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 167
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.
Kokouskäsittely
Elli-Maria Kultima ja Ulla Keinovaara ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat
kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Taru
Mäkitalo.
Todettiin, että puheenjohtajaksi siirtynyt Taru Mäkitalo on pöytäkirjantarkastaja sekä
todettiin, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Esteellisyys
Elli-Maria Kultima Ulla Keinovaara
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
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§ 168
Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Leni Karisaari, Hannele Kumpulainen
leni.karisaari@enontekio.fi, hannele.kumpulainen@enontekio.fi
Hallintojohtaja, Hallintosuunnittelija
Selostus
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:
Vanhusneuvosto 25.8.2020 ja 27.8.2020
Vammaisneuvosto 5.9.2020

Kehitysjohtaja
Hankinta:
§ 6 Hankinta: Asiantuntijapalveluiden hankinta matkailun COVID-19
häiriöhankkeeseen, 08.09.2020
Kunnanjohtaja
Avustus:
§ 31 Yksinyrittäjän tuki (Kelotin Käsityö), 27.08.2020
§ 32 Yksinyrittäjän tuki (Tmi Karri Angeli), 27.08.2020
§ 33 Yksinyrittäjän tuki (Saami-Filmi Oy), 27.08.2020
§ 34 Yksinyrittäjän tuki (T:mi Risto Salonen), 27.08.2020
§ 35 Yksinyrittäjän tuki (T:mi Hetan Pesutupa), 27.08.2020
§ 36 Yksinyrittäjän tuki (Taksi Inga Leppäjärvi), 28.08.2020
§ 37 Yksinyrittäjän tuki (Taksi Erkki Keskitalo), 28.08.2020
Ehdotus

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
21.09.2020

15/2020

34 (40)

Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 169
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ei ollut.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 170
Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston
puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten
ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä
ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.
Tapahtuneet
8.9 Lappi-sopimuksen arviointi
9.-10.9 Kuntamarkkinat
10.9 Tunturi-Lapin Kehitys hallitus
11.9 Sami Soster ja kunta, neuvottelu
11.9 Enontekiön lentoasema, palaveri
18.9 Kuntaliiton tilannekuvapalaveri
18.9 Enontekiön lentoasema, palaveri
Tulossa
22.-23.9 Lapin kunta- ja aluekehityspäivät
23.9 Lapin kuntajohtajatapaaminen
23.9 LSHP neuvottelukunta
23.9 Ympäristönsuojelun yhteistoiminnan kuntapalaveri, Sodankylä
23.9 Muonion ja Enontekiön sote-yhteistyöselvitys
24.9 Kilpisjärven kaava-asiat, palaveri Kilpisjärvi
24.9 Tornionlaakson Neuvoston hallitus
25.9 Valtakunnalliset isännöintipäivät, Hetta
25.9 Enontekiön lentoasema, viikkopalaveri
30.9 Tunturi-Lapin kuntavierailu / Poskelappi
30.9 Valtuustoseminaari ja valtuusto
1.-2.10 Maaseutuparlamentti, Kurikka
1.10 Tunturi-Lapin Kehitys, laajentumisneuvottelujen työpaja, Särkijärvi
Valmistelussa
- Sähköyhtiön myyntiasia
- Enontekiön lentoasema-asian valmistelu
Muut
- Nimeämispyyntö saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun
yhteistyöryhmään (jäsen ja varajäsen) kaudelle 2022 - 2027
- Maakunnalliseen kulttuurin asiantuntijaryhmään (ELY) asiantuntijaksi viestintä- ja
kulttuurikoordinaattori
- Etuoston käyttämisestä päättäminen kunnassa
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat:
Muut
Hankintarajoite kunnan toimialoille
Päätös
Merkittin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§155, §156, §157, §158, §159, §161, §162, §163, §164, §165, §166, §167, §168, §169,
§170
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§160
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
21.09.2020

15/2020

40 (40)

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.

