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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja
Pekka Tjäderhane, 1. varapuheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, 2. varapuheenjohtaja, saapui 14:23, poistui 17:37
Helinä Hautamäki
Jarno Viitanen
Kari-Pekka Stoor
Muut saapuvilla olleet
Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, sihteeri
Birgitta Eira, Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Outi Kurkela, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 14:10
Jarmo Näkkäläjärvi, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, esittelijä
Takkunen Kai, maankäyttöinsinööri, saapui 16:29, poistui 17:21
Kumpulainen Hannele, hallintosuunnittelija, saapui 14:16, poistui 14:23
Poissa

Janne Näkkäläjärvi

Allekirjoitukset

Leena Palojärvi
Puheenjohtaja

Esko Rautiainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
28.10.2021

28.10.2021

Pekka Tjäderhane

Jarno Viitanen
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§ 281
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
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka
Tjäderhane ja Jarno Viitanen
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§ 282
Vuoden 2022 aluevaalien äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
ENODno-2021-289
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Liitteet

1 Aluevaalit 2022 äänestysauton pysäkit ja aikataulu
Selostus
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 12. - 18.1.2022.
Vaalilain 48 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys ajanjaksona kunnanhallituksen
päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen
kello 8:aa eikä jatkua kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:
ää eikä jatkua kello 18:n jälkeen.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm.:
ne kotimaiset yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden luku määrästä ja sijainnista
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu,
jokaisessa kunnassa vähintään yksi,
sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen
päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset
(laitosäänestys)
lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää säädetyin edellytyksin äänestäjän
kotona (kotiäänestys).
Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään
äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Väestörekisterikeskuksen
määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi,
käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan
nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot.
Kuntaan saapuneet ehdotukset liittyen vaalien äänestyspaikkoihin:
Voisiko Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuun äänestysalueen äänestyspaikka olla
kunnanvirasto, Ounastie 165? Edellisissä vaaleissa äänestysalueen
äänestyspaikkana on toiminut Hetan koulukeskus, Puistomäentie 2.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
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Äänestyspaikka
Kaaresuvannon koulu, Syväjärventie 32
Kilpisjärven koulu, Tsahkalluoktantie 1
Peltovuoman koulu, Ounastie 3111

Edelleen kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaaleissa yleisenä
ennakkoäänestyspaikkana on kunnanvirasto.
Kunnanviraston aukioloajat ennakkoäänestyksessä:
ke – pe 12.1. – 14.1.2022
ma – ti 17.1. – 18.1.2022

klo 10:00 – 17:00
klo 10:00 – 17:00

Lisäksi ennakkoäänestysaikana kiertää äänestysauto. Äänestysauton pysäkit ja
aikataulu ovat liitteessä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi, että Elli-Maria Kultima saapui tämän asian käsittelyn aikana.
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti että Hetta-Leppäjärvi-
Palojoensuun äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, osoite Ounastie 165, Hetta.
Asiantuntijana kuultiin keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintosuunnittelija Hannele
Kumpulaista klo 14:16 - 14:23.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta
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§ 283
Vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
ENODno-2021-289
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Selostus
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 12. - 18.1.2022.
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta
varten vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi
tai useampi vaalitoimikunta (vaalilaki 15 §).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Koronatilanteen epävarmuudesta johtuen on suositeltavaa, että varajäseniä nimetään
riittävästi.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan
luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien
mukaan edustettava kunnassa edellisissä (vuoden 2019) edus-
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan
jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta hallintolain
esteellisyyttä koskevia säännöksiä.
Ehdotus
Kunnanhallitus nimeää vuoden 2022 aluevaaleja varten vaalilautakunnat Enontekiön
kunnan äänestysalueille:
Hetta- Leppäjärvi- Palojoensuu
Kaaresuvanto
Kilpisjärvi
Nunnanen- Peltovuoma- Vuontisjärvi
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sekä nimeää laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan.
Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi eri vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet sekä
varajäsenet ja valitsi kunkin vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan seuraavasti:

Hetta- Leppäjärvi- Palojoensuu
Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Jouko Alapoikela, varapuheenjohtaja
Tuija Rantatalo
Karen-Anna Proksi
Paavo Isohanni
Varajäsenet
Sirkku Laurila
Aarne Kultima
Markku Kynsijärvi

Karesuvanto
jäsenet
Paula Syväjärvi, puheenjohtaja
Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja
Ulla- Maija Syväjärvi
Ritva Palo
Antti- Oula Juuso
Varajäsenet
Iina- Marja Juuso
Kari Kotavuopio
Saara Ketola
Kilpisjärvi
Marjut Muotkajärvi, puheenjohtaja
Pirjo Hakala, varapuheenjohtaja
Juha Tornensis
Leena Ohenoja
Pasi Siivonen
Varajäsenet
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Eeva- Sisko Tornensis
Ari Mäkitalo
Esa Aidantausta
Nunnanen- Peltovuoma- Vuontisjärvi
Elma Vuontisjärvi, puheenjohtaja
Aulis Harju, varapuheenjohtaja
Onni Niemelä
Asta Niemelä
Pirjo Oilio
Varajäsenet
Kaija Eira
Raili Suomi
Seppo Keskitalo
Vaalitoimikunta
Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Paavo Isohanni, varapuheenjohtaja
Jenni Peteri
Varajäsenet
Minna Näkkäläjärvi
Tuomo Vieltojärvi
Anja Ohenoja
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta
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§ 284
Leader Tunturi-Lappi ry:n kylähankkeeseen osallistuminen
ENODno-2021-397
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja
Enontekiön kuntastrategian yhtenä pyrkimyksenä on edistää enontekiöläisten ja
vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia sekä alueensa elinvoimaa mukaan lukien
yritykset, elinkeinoharjoittajat ja yhdistykset.
Enontekiöllä on 19 kylää. Kylät ovat omaleimaisia, joiden historiat
vaihtelevat. Laajassa kunnassa myös maantiede tuo vaihtelevuutta kylien luontoon.
Elinkeino- ja ikärakenne vaihtelevat kylien välillä. Näin kylien vetovoimatekijät
vaihtelevat toisistaan ja kaikki edellä mainitut tekijät tuovat kyliin yksilölliset
kehittämistarpeet.
Leader Tunturi-Lappi on maaseuturahaston tuella Tunturi-Lappia kehittävä
toimintaryhmä. Sen rahoitusta voivat hakea niin yritykset kuin julkiset yhteisöt, kuten
kylät tai kunnat. Juuri päättyvällä seitsenvuotisella ohjelmakaudella Enontekiön kylät
eivät ole hakeneet aktiivisesti kylien kehittämishankkeita Leader Tunturi-Lapin. Tästä
voi johtaa ajatuksen, että kyliin on kertynyt kehittämistarpeita.
Kylien kehittämishankkeilla voi parhaimmillaan edistää kyläkohtaisesti tunnistettuja
tarpeita, lisätä yhteisöllisyyttä ja vahvistaa kylän omaa identiteettiä. Tällaiset seikat
lisäävät kylän vetovoimaisuutta ja voivat parhaimmillaan lisätä pidemmällä aikavälillä
yrittäjyyttä ja asukaslukua kylissä sen lisäksi, että nykyisten asukkaiden
asumisviihtyvyys paranee.
Enontekiön kunta on valmistellut kylien kehittämiseen tarkoitetun hankesuunnitelman
Enontekiön kylät jätettäväksi Leader Tunturi-Lapin hakuun marraskuussa 2021.
Hankkeella olisi mahdollista aktivoida kyliä, mikä auttaisi niitä tunnistamaan oman
kylän identiteetin, lisätä osallisuutta Enontekiöllä tapahtuvassa matkailussa, tunnistaa
kylien ja kyläläisten kehittämistarpeita ja edistää niitä eteenpäin sekä lisätä
yhteisöllisyyttä.
Hankkeessa on tarkoitus toimia seuraavien teemojen parissa. Hankesuunnitelmassa
asioita esitellään laajemmin.
1. Tarinoiden ja historian kylät
Tunnistetaan kylän omaleimaisuutta luovat tarinat. Mikä tekee meidän kylästä
meidän kylän
Työstetään kyläläisten, projektipäällikön ja asiantuntijoiden kanssa kylien
tarinoita niin, että saadaan luotua kylälle oma identiteetti ja markkinoinnillinen
viesti
Kehitetään yhdessä kylien kanssa keinoja lisätä kylien tarinoiden tunnettavuutta
2. Matkailun kylät
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Tunnistetaan, mitä kylät voisivat kehittää osaksi alueelle suuntautuvaa matkailua
Kehitetään työpajoissa kylien tarinoiden tuotteistamista erilaisiksi tapahtumiksi
ja ohjelmapalveluiksi
3. Tulevaisuuden kylät
Työpajoissa tuetaan kyliä tunnistamaan kylien ja kyläläisten keskuudesta
nousevia kehittämistarpeita
Työstetään nousseita kehittämistarpeita eteenpäin sen mukaan, minkälaisilla
toimenpiteillä kehittämistä voidaan edistää
Etsitään yhteistyömahdollisuuksia työllisyyden kehittämishankkeen kanssa
4. Viestivät kylät
Kootaan, suunnitellaan ja työstetään kylien tiedottamis ja
markkinointimateriaalia
Suunnitellaan viestin kohdentamista kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille
Suunnitellaan soveltuva toteutusmuoto sähköiselle viestinnälle, joka voi olla
erilliset nettisivut tai osiot osana kunnan ja tai sisältöä alueen matkailun
verkkosivuille.
Suunniteltu hanke olisi kaksivuotinen, kokonaisbudjetti olisi 166 666 e. Hankkeen
omarahoitus, 10 prosenttia 16 666 e toteutettaisiin vastikkeettomana talkootyönä.
Hankkeeseen palkattaisiin kokoaikainen projektipäällikkö, minkä
lisäksi ostopalvelulla hankittaisiin kyliä hyödyttävää asiantuntijapalvelua.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hakea kaksivuotista kylien kehittämishanketta Kylien
Enontekiö, jonka toteuttajana ja hallinnoijana kunta toimii, jos hanke saa myönteisen
rahoituspäätöksen. Kunnan rahoitusosuus on 0 euroa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin kokoustauko klo 14:58 - 15:15.
Tiedoksi
Leader Tunturi-Lappi, hankekehittäjä, kirjanpito
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Kunnanhallitus, § 238,11.10.2021
Kunnanhallitus, § 285, 26.10.2021
§ 285
Rahoitusasiantuntijapalvelun hankinta, sijoitusvarallisuuden hoitaminen
ENODno-2021-369
Kunnanhallitus, 11.10.2021, § 238
Valmistelijat / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Selostus
Kunnalla on kassavaroja, joita ei tarvita palvelusten järjestämiseen eikä kunnan
toimintojen ylläpitoon, joten ne kannattaa sijoittaa tuottavasti, etenkin kun kunta
joutuu maksamaan korkoa sijoitusvarallisuuden säilyttämisestä käyttötilillä (ns.
negatiivinen tuotto).
Kunnan on sijoitustoiminnassaan tähdättävä mieluummin vakaan ja tuottavan
sijoitustuoton hankintaan kuin on otettava ylisuuria riskejä spekulatiivisilla
markkinoilla. Periaate sulkee pois esimerkiksi pörssikursseilla spekulatiivisen voiton
hankkimisen tai suuren valuuttakurssiriskin. Tämänhetkinen arvio on, että kunta voi
sijoittaa kassavaransa ainakin seitsemäksi vuodeksi (aikahorisontti). Sijoitustuoton
toivottu kasvattaminen merkitsee suuremman riskin ottamista, mutta toisaalta
yleinen käsitys on, että suorat osakesijoitukset tuottavat pitkällä aikavälillä parhaiten
ja vakaasti. Kunnan sijoituksissa on myös huomioonotettava vastuullisuus, joka
poissulkee sijoittamisen esimerkiksi aseteollisuuteen tai toimialoille, jotka ovat
erityisen saastuttavia
Sijoitusvarallisuuden hoidosta on pyydetty tarjoukset neljältä ammattitaitoiselta ja
luotettavaksi katsotulta taholta: Titanium Rahastoyhtiö Oy, LähiTapiola Varainhoito
Oy, Mandatum Asset Management ja OP Private Lappi.
Yritysvaikutusten arviointi
Myönteisiä vaikutuksia
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kuulla tarjouksensa jättäneiden varainhoitajien esittäytymisen
Teamsin välityksellä klo 12:30 alkaen 15 minuuttia/ varainhoitaja ja päättää asiasta
25.10.2021 pidettävässä kokouksessaan.
Päätös
Kunnanhallitus kuuli seuraavia varainhoitajien edustajia Teamsin välityksellä:
Jari Kumpulainen, Lähi-Tapiola, klo 13:32 – 14:02
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Merkittiin kokoustauko alkaen 14:05, jonka jälkeen kokous jatkui klo 14:27 entisellä
kokoonpanolla.
Antti Repo, OP, klo 14:29 – 14:49
Mauri Mäkinen, Titanium klo 15:02 – 15:18
Jussi Tiihonen & Risto Tuppurainen, Mandatum Assets Management klo 15:32 - 15:56
Jarmo Näkkäläjärvi poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15:58
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen
kokouksessa 26.10.2021.

Kunnanhallitus, 26.10.2021, § 285
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Kunnalla on kassavaroja, joita ei tarvita palvelusten järjestämiseen eikä kunnan
toimintojen ylläpitoon, joten ne kannattaa sijoittaa tuottavasti, etenkin kun kunta
joutuu maksamaan korkoa sijoitusvarallisuuden säilyttämisestä käyttötilillä (ns.
negatiivinen tuotto).
Kunnan on sijoitustoiminnassaan tähdättävä mieluummin vakaan ja tuottavan
sijoitustuoton hankintaan kuin on otettava ylisuuria riskejä spekulatiivisilla
markkinoilla. Periaate sulkee pois esimerkiksi pörssikursseilla spekulatiivisen voiton
hankkimisen tai suuren valuuttakurssiriskin. Tämänhetkinen arvio on, että kunta voi
sijoittaa kassavaransa ainakin seitsemäksi vuodeksi (aikahorisontti). Sijoitustuoton
toivottu kasvattaminen merkitsee suuremman riskin ottamista, mutta toisaalta
yleinen käsitys on, että suorat osakesijoitukset tuottavat pitkällä aikavälillä parhaiten
ja vakaasti. Kunnan sijoituksissa on myös huomioonotettava vastuullisuus, joka
poissulkee sijoittamisen esimerkiksi aseteollisuuteen tai toimialoille, jotka ovat
erityisen saastuttavia
Sijoitusvarallisuuden hoidosta on pyydetty tarjoukset neljältä ammattitaitoiselta ja
luotettavaksi katsotulta taholta: Titanium Rahastoyhtiö Oy, LähiTapiola Varainhoito
Oy, Mandatum Asset Management ja OP Private Lappi.
Yhtiöiden edustajat esittäytyivät Teams-yhteyden välityksellä kunnanhallitukselle
11.10.2021 pidetyssä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
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Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouksessa tehty päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää pyytää asiantuntijavertailun Enontekiön kunnalle jätetyistä
sijoitusvarallisuutta koskevista tarjouksista.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
tarjouksen jättäneet, controller

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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Hyvinvointilautakunta, § 91,30.09.2021
Kunnanhallitus, § 286, 26.10.2021
§ 286
Itseoikaisu: Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021- 2025
ENODno-2021-314
Hyvinvointilautakunta, 30.09.2021, § 91
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vammaisneuvoston
puheenjohtajaksi Birgitta Eiran ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka
Tjäderhanen sekä varsinaiseksi jäseneksi Ulla Keinovaaran ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ulla-Maija Syväjärven. Vammaisneuvoston sihteerinä
toimii vastaava ohjaaja Päivi Ikonen. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan
vammaisneuvostossa on seitsemän jäsentä ja varajäsentä. Puheenjohtaja Birgitta Eira
ja sihteeri Päivi Ikonen esittävät hyvinvointilautakunnalle, että vammaisneuvostoon
valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:
varsinainen jäsen
Timo Leppäjärvi
Jari Stoor

henkilökohtainen varajäsen
Kari-Pekka Stoor
Jenniina Eira

Heidi Risto

Anu Ollila

Juha Pirskanen

Virpi Labba

Eija Huhtaniska

Harri Uusipaavalniemi

Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta nimeää vammaisneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025
seuraavat henkilöt
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Birgitta Eira, pj

Pekka Tjäderhane

Ulla Keinovaara

Ulla-Maija Syväjärvi

Timo Leppäjärvi

Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor

Jenniina Eira

Heidi Risto

Anu Ollila

Juha Pirskanen

Virpi Labba

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

Eija Huhtaniska

15/2021
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Harri Uusipaavalniemi

Päivi Ikonen, siht

Päätös
Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Palautetaan valmisteluun vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille siltä osin,
että saamelaisten edustus nimetään mukaan vammaisneuvostoon.

Kunnanhallitus, 26.10.2021, § 286
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus teki päätöksensä 13.9.2021 § 222 vammaisneuvoston nimeämisestä.
Päätökseen jäi informaatiokatkoksesta johtuen virhe koska vammaisneuvoston
toimintasäännön mukaan vammaisneuvostossa on seitsemän jäsentä ja
varajäsentä. Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.10.2021 106
ja esittänyt vammaisneuvoston kokoonpanon tarkistamista seuraavasti:
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Birgitta Eira, pj

Pekka Tjäderhane

Ulla Keinovaara

Ulla-Maija Syväjärvi

Timo Leppäjärvi

Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor

Jenniina Eira

Heidi Risto

Anu Ollila

Juha Pirskanen

Virpi Labba

Eija Huhtaniska

Harri Uusipaavalniemi

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vastaava ohjaaja.
Edelleen hyvinvointilautakunta tiedustee Saamelaiskäräjien sosiaali- ja
terveyssihteeriltä mahdollisuutta osallistua vammaisneuvoston työskentelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan tekemän esityksen
vammaisneuvoston kokoonpanon tarkistamiseksi ja pyytää vammaisneuvostoa
valmistelemaan esityksensä sen toimintasäännön tarkistamisesta siltä osin kuin se

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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koskee vammaisneuvoston valintaa.
Päätös on hallintolain 50 §:n mukainen asiavirheen korjaus.
Päätös
Kokouksessa esittelijä teki uuden ehdotuksen:
"Kunnanhallitus itseoikaisee aiemman päätöksensä, sillä se ei ollut vaikuttajaelimien
toimintasäännön mukainen. Toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää
ainoastaan kaksi jäsentä vaikuttajaelimeen ja näistä jäsenistä nimeää vaikuttajaelimen
puheenjohtajan ja toisen jäseneksi. Nimetyt henkilöt pitää olla valtuutettuja.
Varapuheenjohtajan valitsee keskuudestaan toimielin itse. Toimintasäännön mukaan
nimetty puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa valmistelee esityksen
vaikuttajaelimen muista jäsenistä hyvinvointilautakunnalle, ja edelleen
kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus peruu itseoikaisuna aiemman päätöksen muiden
valittujen jäsenten osalta paitsi kahden valtuutetun. Edelleen kunnanhallitus päättää
valita jäsenet vaikuttajaelimeen hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti."
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi
vammaisneuvosto, hyvinvointilautakunta

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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Hyvinvointilautakunta, § 100,30.09.2021
Kunnanhallitus, § 287, 26.10.2021
§ 287
Itseoikaisu: Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021- 2025
ENODno-2021-313
Hyvinvointilautakunta, 30.09.2021, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vanhusneuvoston
puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elma
Vuontisjärven sekä varsinaiseksi jäseneksi Satu-Marja Eira-Keskitalon ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Asta Niemelän. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii
vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm. Vanhusneuvoston toimintasäännön
mukaan vanhusneuvostossa on kahdeksan vanhuseläkeikäistä jäsentä ja varajäsentä.
Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja Outi
Kurkela ja sihteeri Miia Ahlholm esittävät hyvinvointilautakunnalle, että
vanhusneuvostoon valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela

Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Asta Niemelä

Jaakko Alamattila

Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila

Matti Eira

Marja Näkkälä

Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö

Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso

Rauna Laukka

Tuula Kivipää

Ritva Palo

Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta nimeää vanhusneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025
seuraavat henkilöt
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela

Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Asta Niemelä

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021

Jaakko Alamattila

Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila

Matti Eira

Marja Näkkälä

Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö

Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso

Rauna Laukka

Tuula Kivipää

Ritva Palo
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Miia Ahlholm, sihteeri
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 26.10.2021, § 287
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus teki päätöksensä 13.9.2021 § 221 vanhusneuvoston nimeämisestä.
Päätökseen jäi informaatiokatkoksesta johtuen virhe koska vanhusneuvoston
toimintasäännön mukaan vanhusneuvostossa on kahdeksan vanhuseläkeikäistä
jäsentä ja varajäsentä. Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hyvinvointilautakunta on esittänyt päätöksellään 30.9.2021 § 100 vanhusneuvoston
kokoonpanon tarkistamista toimintasäännön mukaiseksi.

Varsinainen jäsen
Outi Kurkela

Henkilökohtainen varajäsen
Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Asta Niemelä

Jaakko Alamattila

Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila

Matti Eira

Marja Näkkälä

Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö

Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso

Rauna Laukka

Tuula Kivipää

Ritva Palo

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö.
Ehdotus

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan tekemän esityksen vanhusneuvoston
kokoonpanon tarkistamiseksi ja pyytää vanhusneuvostoa valmistelemaan esityksensä
sen toimintasäännön tarkistamisesta siltä osin kuin se koskee vanhussneuvoston
valintaa. Edelleen kunnanhallitus pyytää saattamaan vanhusneuvoston
toimintasäännön kunnan kotisivuille tiedoksi.
Päätös on hallintolain 50 §:n mukainen asiavirheen korjaus.
Päätös
Kokouksessa tehty päätösehdotus: Kunnanhallitus itseoikaisee aikaisemman
päätöksen vanhusneuvoston jäsenistä muiden jäsenten osalta paitsi valittujen
valtuutettujen. Edelleen kunnanhallitus pyytää vanhusneuvoston puheenjohtajaa ja
sihteeriä valmistelemaan esityksen muista jäsenistä hyvinvointilautakunnalle tasa-
arvolain ja toimintasäännön mukaisesti.
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin kokoustauko klo 16:18 - 16:26.
Tiedoksi
Hyvinvointilautakunta, vanhusneuvosto

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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§ 288
Hetan asemakaavan muuttaminen, Pikku-Jyppyrä; kaavaluonnos nähtäville
ENODno-2021-151
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Pikkujyppyrä OAS 15102021
2 MRA30 kaavakartta Pikkujyppyrä
3 MRA30 kaavaselostus Pikkujyppyrä
4 Jyppyra#-Paljassela#n luontokartoitus 2019
5 Jyppyrän alueen luontokartoitus 2021
Selostus
Hetan Pikku-Jyppyrän asemakaavan muutos on etenemässä valmisteluvaiheen
kuulemiseen.
Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan
3.5.2021 (§ 104). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet
nähtävillä 7.5.2021 alkaen.
Asemakaavan muutoksessa päivitetään loma-asuntoalueen asemakaava. Tavoitteena
on mahdollistaa tonteille pysyvä asuminen sekä tarkastella tonttien kokoa,
rakentamisen määrää ja sijoittumista alueelle. Lisäksi kaavoittamatta ollut
Paljasseläntien alkupää osoitetaan katualueeksi.
Suunnittelualueen rakentaminen keskitetään Salvostien varteen nykyisten
mökkitonttien läheisyyteen sekä alemmas rinteeseen rakennettavan uuden kadun
varrelle. Kunnan tonttitarjontaan haluttiin mukaan isompia tontteja. Suurin kysyntä
arvioitiin olevan 3000 - 4000 m²:n kokoisille tonteille. Hetan alueen tonttitarjonnasta
on puuttunut korkeatasoiseen rakentamiseen tarkoitetut
maisematontit. Kaavoitettujen tonttien määrä vähenee alueella voimassaolevaan
rakennuskaavaan verrattuna, mutta tonteilla sallitaan pysyvä asuminen.
Merkittävimmät luontoarvot sijaitsevat suunnittelualueen itäosassa ja ne jätettiin
kaavaluonnoksessa pääosin rakentamisen ulkopuolelle.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää asettaa asettaa Hetan Pikku-Jyppyrän kaavaluonnoksen
nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §). Päätöksestä kuulutetaan MRA 30 §:ssä säädetyllä
tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön Sanomissa.
Päätös

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.
Tiedoksi
maankäyttöinsinööri, kaavakonsultti

15/2021
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Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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§ 289
Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9-10; kaavamuutos vireille
ENODno-2021-382
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kilpis K9-10
Selostus
Walls of Kilpis I on jättänyt hakemuksen Kilpisjärven asemakaavan muuttamisesta
kortteleissa 9-10. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa
kortteli 9 teollisuusalueesta matkailupalvelujen korttelialueeksi sekä tarkastella
korttelien 9 ja 10 rakennusoikeutta. Lisäksi hakemuksessa pyydetään tonteille
mahdollisuutta rakentaa kahteen kerrokseen.
Asemakaavan muutoksen laadinnasta tehdään kaavoituksen
käynnistämissopimus, jossa hakija sitoutuu maksamaan kaavamuutoksen
kustannukset. Maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä myös sitova
maankäyttösopimus (MRL 91 §) siinä vaiheessa, kun kaava on luonnoksena tai
ehdotuksena ollut nähtävillä.
Maankäyttösopimusmenettelyn keskeisenä tavoitteena on sopia hankkeen ja sen
vaikutusalueen yhdyskuntarakenteen välittömien ja välillisten kustannusten
jakamisesta. Sopimuskorvaus voi perustua myös arvioon arvonnoususta ja sen
jakamiseen maanomistajan ja kunnan kesken taustanaan ajatus kunnalle keskimäärin
vastaavasta hankkeesta aiheutuvien kustannusten summaarisesta kattamisesta.
Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää
kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset
mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa
kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja
lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen
kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen
voimaantulo.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituksen käynnistämissopimuksen
sekä kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille kortteleissa 9-10 sekä

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §). Päätöksestä
kuulutetaan MRA 30 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön
Sanomissa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.
Tiedoksi
hakija, maankäyttöinsinööri

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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§ 290
Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma
ENODno-2021-403
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Selostus
Maapolittikan harjoittaminen on lakisääteinen tehtävä. Kunnan on huolehdittava
alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan
sekä maapolitiikan harjoittamisesta (MRL 20 §). Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan
maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla
luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle (MRL 5 a §).
Enontekiön kunnan maapoliittista ohjelmaa on valmisteltu vuonna 2014. Luonnos on
ollut käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa 17.10.2014 § 115 ja kunnanhallituksessa
24.11.2014 § 255. Kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi maapoliittinen ohjelma ei
tuolloin ole edennyt.
Maapoliittisen ohjelman luonnos on päivitetty ajantasalle ja on tarkoitus viedä
keskustelukierroksen jälkeen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Laissa tarkoitetun
maapolitiikan lisäksi ohjelmaluonnoksessa otetaan kantaa muutamiin
erityiskysymyksiin, joita ovat kaivostoiminta, tuulivoima, luonnonsuojeluohjelmat ja
poronhoito.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi esityksen kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi ja
päättää, että asiaa esitellään seuraavassa kuntakonsernin kehittämispajassa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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§ 291
Paljasselän alueen kehittäminen
ENODno-2021-392
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Selostus
Enontekiön kunta pyrkii edistämään Paljasselän alueen kehittämistä
matkailualueeksi. Alue on ollut mukana Jyppyrä-Paljasselkä kehittämishankkeessa
vuosina 2018-2020. Hankkeessa alueesta on laadittu matkailullinen
maankäyttösuunnitelma ja järjestetty erilaisia työpajoja. Hankkeen yhteydessä
alueesta on tehty myös luontoselvitys.
Helmikuussa 2021 on tilattu Sweco Infra & Rail Oy:ltä alueen asemakaavan laatiminen.
Alueelle on tehty alustavia kaavarunkotarkasteluja ja kustannuslaskelmia. Keskustelut
maanomistajien ja potentiaalisten toimijoiden kanssa on aloitettu. Hankkeen
toteuttamiseen ei kuitenkaan ole saatu vielä riittävästi sitoutuneita toimijoita, jonka
vuoksi asemakaavaa ei ole laitettu vireille.
Seuraavaksi Paljasselän kehittäminen etenee konseptin kehittämisestä ja hiomisesta
vaikuttavuuden arviointiin, investorien hakuun ja kaavoitukseen. Tärkeää on
tarkastella kunnan saamia kokonaishyötyjä pitkällä aikavälillä (10-20 vuoden
aikajaksolla). Kunta on pyytänyt tarjoukset Paljasselän alueliiketaloussuunnitelman ja
vaikutusten arvioinnin laatimisesta, jossa tutkitaan matkailun kehittämisen pitkän
aikavälin hyödyt. Alueliiketaloussuunnitelmassa selvitetään alueen infran
rakentamisen ja kaavoituksen aiheuttamat kustannukset ja kustannusten
vaihtoehtoisia jakotapoja kunnan ja investoivien yritysten kesken. Vaikutusten
arviointiosassa tarkastellaan alueen kehittämisen vaikutuksia aluetalouteen ja
ympäristöön. Yhteenvedossa kootaan yhteen taloudelliset kustannukset ja
tulovaikutukset 20 vuoden aikajänteen tarkastelussa.
Vaikuttavuusarviointi on tärkeä myös yksityisten investointien kannalta. Yrittäjät
sitoutuvat Paljasselän kehittämiseen normaalilla yrittäjien riskillä. Maankäyttö- ja
rakennuslaissa (MRL) säädetään maanomistajan velvollisuudesta osallistua
yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Asemakaavoitettavan alueen
maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus
osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa
maankäyttösopimuksella.
Yksityisen maan kaavoittamisen maankäyttösopimuksin tulee perustua
tapauskohtaisiin kattaviin kaavataloudellisiin ja palvelutuotannon kokonaisvaikutuksia
koskeviin selvityksiin. Veronmaksajien etujen mukaista ei ole ryhtyä
kaavoitushankkeisiin, jotka ovat kokonaisvaikutuksiltaan kunnalle taloudellinen
epäonnistuminen tai merkittävä riski sellaiseen.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.10.2021

15/2021
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Paljasselän kehittäminen on Enontekiön kunnan ja alueellisen matkailun
näkökulmasta tärkeää ja siksi pyritään etsimään useita mahdollisia
rahoitusvaihtoehtoja. Tavoitteena on löytää ratkaisuja esimerkiksi toteuttamalla
erilaisia pilotointeja. Paljasselän kehittämiseen kannattaisi kytkeä esimerkiksi
digitaalisuus, ekologisuus ja kestävät energiaratkaisut koko alueelle. Näihin voisi
saada pilottina hyvin ulkopuolista rahoitusta.
Hankkeen etenemisen ja lopullisen toteutuksen aikataulu voi venyä oheismateriaalina
esitetystä suunnitelmasta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee Paljasselän kehittämissuunnitelman tämänhetkisen
tilanteen tietoonsa saatetuksi ja päättää, että asiaa esitellään seuraavassa
kuntakonsernin kehittämispajassa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.
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§ 292
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi toimielin- ja kokousedustajien seuraavat raportit tietoonsa
saatetuksi:
Helinä Hautamäki: hyvinvointilautakunnan kokous 21.10.2021 sekä Tosi-Lapin
benchmarking-retki Kainuuseen
Jarmo Näkkäläjärvi: nuorisovaltuuston kokoontuminen
Pekka Tjäderhane: ei voinut osallistua elinvoimalautakunnan kokoukseen samaan
aikaan olleen kunnanhallituksen kokouksen kanssa.
Leena Palojärvi: selvitys sairaanhoitopiirin uuden valtuuston kokouksesta
Elli-Maria Kultima: selvitys sairaanhoitopiirin päättyneen hallituksen kokouksesta
Birgitta Eira: Lapin maakuntavaltuusto 18.10.2021 järjestäytymiskokous, tuleva
iltakoulu keskiviikkona 27.10. liittyen Lappi-sopimukseen
ja Luonnonvarasuunnitelman yhteistyöryhmän viimeinen kokous 13.-14.10 Inarissa,
työryhmän suunnitelma lähti loppukuulemisvaiheeseen.
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§ 293
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

Tulossa

Valmistelussa
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi seuraavat kunnanjohtajan ajankohtaisaiheet tietoonsa
saatetuksi:
- Elyn ja kunnan välinen kehityskeskustelu 27.10.2021
- Skibotnin kunnan ja Enontekiön kunnan tapaaminen Kilpisjärvellä 29.10.2021
- Pohjoisten rajakuntien yhteiskokous 11.11.2021 Inarissa
- kansainvälinen matkailuseminaari Inarissa
sekä seuraavat luottamushenkilöiden esiin nostamat asiat:
Pekka Tjäderhane: kysymys sähkön siirtohinnoista ja niiden korotuksista
Jarmo Näkkäläjärvi: kysymys kunnanjohtajalle kuntaan hankittujen
valokuvauslaitteista ja -tarvikkeista vuosina 2019 - 2021
Birgitta Eira: selvitys lukion tulevaisuudesta
Jarno Viitanen: kunnan otettava yhteyttä Ely-keskukseen ja vaadittava kunnan alueella
parempaa teiden talvikunnossapitoa
Leena Palojärvi: SOTE Enontekiön edunvalvonta
issä vaiheessa hallintosääntöuudistus on menossa, koska tulee hallituksen
kommentoitavaksi
Luottamushenkilöpalkkiosääntö, koska tulee hallituksen kommentoivaksi
Viestintä vs. Enontekiön sanomat; kaikki kuntalaiset eivät ole sosiaalisessa mediassa
Laesterän esitys, koska tulee
Kunnanhallituksen esityslistojen lähettäminen varajäsenille
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Muutoksenhakukielto
§281, §284, §288, §289, §290, §291
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
§282, §283, §285, §286, §287
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

