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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, 2. varapuheenjohtaja
Helinä Hautamäki
Heikki Järvistö, varajäsen, saapui 14:28, poistui 14:45
Janne Näkkäläjärvi
Kari-Pekka Stoor
Jarno Viitanen
Muut saapuvilla olleet
Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, sihteeri
Outi Kurkela, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Sari Norrgård, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kai Takkunen, saapui 12:25, poistui 12:34
Poissa

Pekka Tjäderhane, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Leena Palojärvi
Puheenjohtaja

Marja-Riitta Lukkari
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
06.10.2022

06.10.2022

Kari-Pekka Stoor

Jarno Viitanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 6.10.2022
alkaen
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§ 203
Kokouksen järjestäytyminen
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan
verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen
jälkeen, klo 15 alkaen.
Ehdotus
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00
mennessä.
Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Paikalla oli 6 jäsentä.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari-Pekka Stoor ja Jarno Viitanen.
Helinä Hautamäki esitti, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen seuraavan asian
päätettäväksi kunnanvaltuustolle: Kunnanhallituksen varajäsen Daniela Huber ei ole
vaalikelpoinen toimimaan kunnanhallituksen varajäsenenä, joten hänen tilalleen on
valittava toinen henkilö. Tällä menettelyllä kunnanhallituksen päätösvaltaisuus
saadaan joustavammaksi.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun työjärjestyksen ja pöytäkirjan
nähtävillä pidon esityksen mukaan.
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§ 204
Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Samuli Mikkola
samuli.mikkola@enontekio.fi
kunnanjohtaja
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi
päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92
§:ssä.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on
ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä
lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt,
ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30
päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Elinvoimalautakunnan kokous 23.8.2022
Elinvoimalautakunnan kokous 20.9.2022
Hyvinvointilautakunnan kokous 18.8.2022
Hyvinvointilautakunnan kokous 22.9.2022

Hallintojohtaja
Hankinta:
§ 9 Hankintapäätös nuorisotila Kiepin kuntotutkimuksesta, 26.09.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Lisätehtävistä maksettava korvaus / hallintosuunnittelija, 06.09.2022
§ 5 Lisätehtävistä maksettava korvaus / vastaava toimistosihteeri, 06.09.2022
§ 6 Lisätehtävistä maksettava korvaus / controller/pääkirjanpitäjä, 06.09.2022
Muu päätös:
§ 7 Tontin myynti, Kilpisjärven kortteli 46, rakennuspaikka 4, 15.09.2022
Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 48 Väärtipäivien kuljetukset, osa 1 Nunnanen-Hetta -linja, 30.08.2022
§ 49 Väärtipäivien kuljetukset, osa 2 Kilpisjärvi-Karesuvanto -linja, 30.08.2022
§ 50 Väärtipäivien kuljetukset osa 3, Karesuvanto-Hetta -linja, 30.08.2022
§ 51 Väärtipäivien kuljetukset, osa 4 Näkkälä-Palojärvi –linja, 30.08.2022
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§ 52 Väärtipäivien kuljetukset osa 5, Ylikyrön liityntälinja Peltovuomaan, 30.08.2022
§ 55 Yritysneuvontapalvelun hankinta, 30.08.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 54 Vararehtorina toimiminen hallinnollisen rehtorin virkavapaan ajan, 30.08.2022
§ 56 Lisätehtävistä maksettava korvaus: controller/pääkirjanpitäjä, 31.08.2022
§ 57 Lisätehtävistä maksettava korvaus/ vastaava toimistosihteeri, 31.08.2022
§ 58 Lisätehtävistä maksettava korvaus/ hallintosuunnittelija, 31.08.2022
§ 59 Lisätehtävistä maksettava korvaus/henkilöstöjohtaja, 31.08.2022
§ 60 Henkilöstöpäätös: Lisätehtävistä maksettava korvaus/ Rinnevastaava, 31.08.2022
§ 62 Työsuojelupäällikön tehtävät, 31.08.2022
Muu päätös:
§ 53 Pientalotontin myynti, kiinteistön 47-404-108-9 määräala, Karesuvanto,
30.08.2022
§ 61 Asunto Oy Saanansäteen osakkeiden siirtomerkinnät, 31.08.2022
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi, lukuun
ottamatta
vt. kunnanjohtajan päätös 31.8.2022/§ 60.
Elinvoimalautakunnan päätös 20.9.2022/73 § Katualueen haltuunotto, Hetta -
Jyppyrän asemakaavatiet.
Kokouskäsittely
Helinä Hautamäki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Helinä Hautamäki
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta, maankäyttöinsinööri
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§ 205
Otto-oikeuden käyttäminen vt. kunnanjohtajan päätökseen 31.8.2022 § 60
ENODno-2022-257
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Viranhaltijapäätös 29.1.2020 palkkauksen tarkistaminen
Verkkojulkisuus rajoitettu
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.
Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään seitsemän päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista, kuitenkin viimeistään sen ajan kuluessa, josta Kuntalain § 134
tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä
asia siirtyy kokonaisuudessaan hallituksen, lautakunnan tai johtokunnan
käsiteltäväksi. Nämä eivät ole sidottuja alemman viranomaisen tekemään ratkaisuun.
Hallituksella, lautakunnalla tai johtokunnalla on asiaa käsiteltäessä sama toimivalta
kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen.
Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös tai aiemmin tehty päätös
voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen
tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut 7.9.2022 käyttävänsä
kunnanhallituksen puheenjohtajana otto-oikeutta kunnanjohtajan tekemään
viranhaltijapäätökseen ”§ 60 Henkilöstöpäätös: Lisätehtävistä maksettava korvaus/
Rinnevastaava”.
Perustelut otto oikeuden käyttämiselle:
Kunnanjohtajan 31.8.2022 päätöksen perustelut ovat virheelliset. Perusteluiden
mukaan rinnevastaavalle on siirretty osavastuista seuraavista henkilöstöjohtajan
tehtäväkokonaisuuksista: AVI:n tarkastuskertomukseen liittyvien tarvittavien
toimenpiteiden selvittäminen, pienhankinnat ja tehtävien toimenpiteiden käytännön
toimien organisointi muun muassa hissitoimittajan kanssa. Lisäksi tehtäviin on
kuulunut avustaminen asian valmisteluun liittyen. Em. tehtävät eivät kuulu
henkilöstöjohtajan tehtävänkuvaan, vaan ovat ********* olemassa olevan
tehtävänkuvan mukaisia.
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********* on maksettu, ja edelleen maksetaan, kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen
29.1.2020 mukaisesti Hetta hiihtomaan käytönaikaisen toiminnan henkilöstön
johtamisesta sekä hissi- ja turvallisuusvastaavan tehtävistä 200 euroa kuukaudessa.
Päätöksen mukaan korvausta maksetaan kunnes kuntaan palkataan
liikuntapaikkamestari, jolle Hetta hiihtomaan sekä liikunta- ja leikkipaikkojen ylläpito-
ja turvallisuusvastuun johtaminen siirretään.
Hetta hiihtomaan käytönaikaisen toiminnan vastuuseen sisältyvät tehtävät on lueteltu
oheisessa päätöksessä.
Kunnanjohtajan päätöksessä 31.8.2022 on myös asiavirhe. ********* tehtävä on
ulkoilupaikkojen hoitaja, ei rinnevastaava, kuten päätöksen otsikossa ilmenee.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallitus päättää kumota vt kunnanjohtajan 30.8.2022 tekemän
viranhaltijapäätöksen § 60 Lisätehtävistä maksettava korvaus/ Rinnevastaava, koska
korvauksen maksamiselle ei ole perusteita.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Ulkoilupaikkojen hoitaja, palkkahallinto.
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Kunnanhallitus, § 155,01.07.2022
Kunnanhallitus, § 206, 04.10.2022
§ 206
YLI-KYRÖ Tervatievan ranta-asemakaavan muutos; kaavaluonnos nähtäville
ENODno-2022-232
Kunnanhallitus, 01.07.2022, § 155
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.6.2022; Tervatieva
Kiinteistön 47-403-2-87 omistaja on hakenut Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutosta.
Ranta-asemakaavan muutosta haetaan Niskantien varressa olevan, Ounastiehen
rajoittuvan kiinteistön 47-403-2-87 Tervatieva
alueelle. Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa korttelia 121 (RA) nykyisen
kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Maanomistajan tavoitteena on
muuttaa korttelialuetta siten, että alueelle voidaan rakentaa omakotitalo sekä loma-
asuntoja maanomistajan hahmottelemiin paikkoihin.
Kaavamuutos hyödyttää erityisesti hakijaa, minkä vuoksi hän sitoutuu maksamaan
kaavamuutoksesta aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan.
Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää
kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset
mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa
kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja
lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen
kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen
voimaantulo.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa kiinteistöä 47-403-2-87 Tervatieva koskevan Yli-
Kyrön ranta-asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §).
Kokouskäsittely
Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen esitteli asiaa kunnanhallitukselle.
Päätös
Kunnanhallitus päättää ehdotuksen mukaan.
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Kunnanhallitus, 04.10.2022, § 206
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 MRA30 kaavakartta Tervatieva
2 MRA30 kaavaselostus Tervatieva
Selostus
Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos korttelissa 121 on etenemässä
valmisteluvaiheen kuulemiseen.
Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan
1.7.2022 (§ 155). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet
nähtävillä 6.7.2022 alkaen.
Ranta-asemakaavaluonnoksessa kortteliin 121 osoitetaan yksi omakotitalon

rakennuspaikka (AO), jolla on rakennusoikeutta 350 k-m2 sekä neljä loma-asunnon
rakennuspaikkaa (RA), joilla kullakin on rakennusoikeutta 120 k-m2. Kortteliin

osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 830 k-m2, joka tarkoittaa 170 k-m²:n
vähennystä nykyiseen kaavaan verrattuna. Suurin sallittu kerrosluku on I u ½.
Rakennuskorttelien ulkopuoliset alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M)
kuten on voimassaolevassa kaavassakin. Rakentamista ohjataan maisemaan sopivaksi
kaavamääräyksillä.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää asettaa asettaa Yli-Kyrön Tervatievan kaavaluonnoksen
nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §). Päätöksestä kuulutetaan MRA 30 §:ssä säädetyllä
tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön Sanomissa.
Kokouskäsittely
Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
hakija, maankäyttöinsinööri, tekninen johtaja
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Kunnanhallitus, § 289,26.10.2021
Kunnanhallitus, § 326,30.11.2021
Kunnanhallitus, § 207, 04.10.2022
§ 207
Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9 ja 10; kaavaehdotus nähtäville
ENODno-2021-382
Kunnanhallitus, 26.10.2021, § 289
Valmistelijat / 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
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Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituksen käynnistämissopimuksen
sekä kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille kortteleissa 9-10 sekä
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.

Kunnanhallitus, 30.11.2021, § 326
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Kilpisjärven korttelit 9 ja 10 kaavakartta MRA30
2 Kilpisjärven korttelit 9 ja 10 kaavaselostus MRA30
Kilpisjärven asemakaavan muutos kortteleissa 9 ja 10 on etenemässä
valmisteluvaiheen kuulemiseen.
Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan
26.10.2021 (§ 289). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat
olleet nähtävillä 3.11.2021 alkaen.
Asemakaavaluonnoksessa on muutettu korttelin 9 käyttötarkoitus
teollisuusrakennusten korttelialueesta matkailupalvelujen korttelialueeksi (RM).

Kortteliin 9 on osoitettu rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka tarkoittaa 500 k-m2:n
lisäystä nykyiseen kaavaan verrattuna. Korttelissa 10 käyttötarkoitus (RM) säilyy

ennallaan, rakennusoikeutta osoitetaan 3200 k-m2, joka tarkoittaa 200 k-m2:n lisäystä
nykyiseen kaavaan verrattuna. Suurin sallittu kerrosluku on molemmissa kortteleissa
II. RM-korttelien ulkopuolinen alue on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueiksi (VR) kuten
on voimassaolevassa kaavassakin. Rakentamista ohjataan maisemaan sopivaksi
kaavamääräyksillä, jotka ovat samat kuin Kilpisjärven aikaisemmissa kaavoissa.
Kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus laaditaan sitovana ennen
asemakaavan muutoksen hyväksymistä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää asettaa asettaa Kilpisjärven korttelien 9 ja
10 kaavaluonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §). Päätöksestä kuulutetaan MRA
30 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön Sanomissa.
Esittelijä täydensi esitystäään kokouksessa seuraavasti: alueella sijaitsevien
rakennusten purkukustannuksia ei tule sälyttää kunnan kustannettavaksi.
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Päätös
Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta tämän asian käsittelyn
aikana
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 04.10.2022, § 207
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 MRA 27 Kaavakartta Kilpisjärven korttelit 9 ja 10
2 MRA 27 Kaavaselostus Kilpisjärven korttelit 9 ja 10
3 MRA27 Asemakaavan seurantalomake Kilpisjärven korttelit 9 ja 10
4 Vastine valmisteluvaiheen palautteeseen Kilpijärven korttelit 9 ja 10
Selostus
Kilpisjärven korttelien 9 ja 10 asemakaavan muutos on edennyt
kaavaehdotusvaiheeseen.
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti
14.12.2021 – 20.1.2022 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään mielipidettä.
Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Saamelaismuseo Siida ja Lapin
pelastuslaitos.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavakartalle on lisätty kortteliin 10 katualueen
rajan osa, josta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Korttelin 10 rakennusoikeutta on
vähennetty kaavaluonnokseen verrattuna 200 k-m². Kaavaehdotukseen on myös
päivitetty asemakaavan pohjakartta, josta olemassa olevat rakennukset ja
kulkuyhteydet kaavamuutosalueelle hahmottuvat. Asemakaavamääräyksistä on
poistettu liikennemelualuetta koskeva määräys.
Kaavaselostusta täydennettiin mm. havainnekuvilla ja kaavan suhteella
suunnittelutavoitteisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Kilpisjärven korttelien 9 ja 10 asemakaavan
muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §) ja että siitä
pyydetään asianmukaiset lausunnot (MRA 28 §).
Kokouskäsittely
Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.
Päätös

Enontekiön kunta
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04.10.2022
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Elinvoimalautakunta, § 74,20.09.2022
Kunnanhallitus, § 208, 04.10.2022
§ 208
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2022-8
Elinvoimalautakunta, 20.09.2022, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Kantola
arto.kantola@enontekio.fi
Rakennustarkastaja
Kuntaan on tullut 7 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista
kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.
Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Kantola, Rakennustarkastaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 04.10.2022, § 208
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Kantola
arto.kantola@enontekio.fi
Rakennustarkastaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Kokouskäsittelyn aikana huomattiin, että elinvoimalautakunnan 23.8.2022 esityksiä
otto-oikeuden käyttämisestä ei ole käsitelty kunnanhallituksessa. Päätettiin, että
23.8.2022 elinvoimalautakunnan "§ 66 Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan
etuosto-oikeuden käyttäminen" käsitellään kunnanhallituksessa 25.10.2022.
Tiedoksi

Enontekiön kunta
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§ 209
Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeuksien päivitys
ENODno-2022-94
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kunnan tilinkäyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Tilinkäyttöoikeudet tulee olla
taloudesta ja tileistä vastaavalla viranhaltijalla. Enontekiön kunnanvaltuusto on
kokouksessaan 22.6.2022 § 37 päättänyt valita kunnanjohtajan tehtävään Samuli
Mikkolan ja hän on aloittanut virassa 19.9.2022 alkaen.
Vt. kunnanjohtaja Birgitta Eiran tehtävä on päättynyt 31.8.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeus Pohjolan
Osuuspankissa, Nordea Bank Oyj:ssä ja Danske Bank Oyj:ssä on aiemmin ilmoitettujen
lisäksi kunnanjohtaja Samuli Mikkolalla.
Kunnanhallitus ilmoittaa em. pankeille, että Birgitta Eiran osalta tilinkäyttöoikeudet
poistetaan.
Kokouskäsittely
Samuli Mikkola ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan..
Esteellisyys
Samuli Mikkola
Tiedoksi
Kunnanjohtaja, Pohjolan Osuuspankki, Nordea Bank Oyj, Danske Bank Oyj, kirjanpito
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§ 210
Talousarvioraami 2023
ENODno-2022-298
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2023-2025.
Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioraamin.
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat
talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat
tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai
nettomääräisenä. Investointiosaan otetaan investoinnit, joiden arvo on vähintään 10
000 euroa (alv 0 %)
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (
suunnitelmakausi). Talousarviovuosi o taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 30.8.2022.
Talousarvion laadintaohjeessa määritellään, että eri toimielinten ym. talousarvion ja –
suunnitelman käsittelyn aikataulut ovat seuraavat:
Elinvoimalautakunta 18.10.2022
Hyvinvointilautakunta 20.10.2022
kunnanhallitus 1. käsittely 25.10.2022
kunnanhallitus 2. käsittely 29.11.2022
Lautakuntien talousarvioesitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle 21.10.2022
mennessä. Tarvittaessa kunnanhallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen
talousarvioon liittyviä asioita voidaan päivittää/täydentää lautakunnissa.
Konserniyhtiöiden talousarvioesitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle
21.10.2022
Talousarvio viedään 14.12.2022 valtuustoon hyväksyttäväksi.
Talousarvioon liittyvä valtuustoseminaari järjestetään 26.10.2022.
Hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alussa muuttaa merkittävästi kuntien
talousarviota. Palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille tarkoittaa, että Enontekiön
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kunnan toimintakate vuoden 2022 talousarvioluvuilla ilman konserniyhtiöitä
laskee 16,7 miljoonasta eurosta noin 7,7 miljoonaan euroon. Kuntien
tuloveroprosentista leikataan 12.64 %-yksikköä hyvinvointialueen palvelujen
rahoittamista varten.
Enontekiön kunnassa on käynnissä organisaatiouudistus. Valtuusto on 7.9.2022
hyväksynyt luottamushenkilöorganisaatiouudistuksen ja loppuvuoden 2022 aikana
uudistetaan myös virasto-organisaatio.
Vielä käynnissä olevan organisaatiouudistuksen vuoksi ei talousarvioraamia voi
sitovasti vahvistaa eri toimialoille. Talousarvion laatimiseksi talousarvioraami tulee
kuitenkin päättää valtuustossa. Vuoden 2023 talousarvioraamiksi esitetään vuoden
2022 päätettyä talousarviota vähennettynä hyvinvointialueelle siirtyvä osa toiminnasta
sekä huomioituna kustannusten nousu noin 2 %.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Esittelijän muutettu päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,
että vuoden 2023 talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja
toimialakohtaisesti siten, että talousarvion toimintakate on yhteensä
enintään 7,8 miljoonaa euroa.
edellyttää, että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset
organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion valmistelussa huomioon.
edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja
taloussuunnitelmansa 21.10.2022 mennessä ja esittelevät ne kunnanhallitukselle
25.10.2022.
investointisunnitelma vuodelle 2023 on enintään 5 miljoonaa euroa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Kunnanvaltuusto, § 43,29.06.2022
Kunnanhallitus, § 211, 04.10.2022
§ 211
Arviointikertomus 2021
ENODno-2022-230
Kunnanvaltuusto, 29.06.2022, § 43
Liitteet

1 Arviointikertomus 2021
Tark.ltk 28.4.2022 § 27
Ehdotus: Aloitetaan arviointikertomuksen 2021 laadinta.
Tilikauden 2021 arvioinnin painopistealueena ovat ENF Infra Oy ja Enontekiön
Lentoasema Oy, kunnan vetovoima, maankäyttöpalvelut, työllisyyskehitys ja
rajayhteistyö.
Päätös: Keskusteltiin arviointikertomuksen 2021 laadinnasta ja aikatauluista.
Tark.ltk 10.6.2022 § 32
Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomuksen ja
allekirjoittaa sen valmistuttua. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta
vastineen arviointikertomukseen 15.9.2022 mennessä.
Päätös: Päätettiin, että arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa
kokouksessa sen jälkeen, kun kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 valmistuu.
Tarkastuslautakunta toteaa, että se ei ole saanut vielä vastinetta 2020 vuoden
arviointikertomukseen.
Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa.
Tark.ltk 27.6.2022 § 37
Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomuksen ja
allekirjoittaa sen valmistuttua. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta
vastineen arviointikertomukseen 15.9.2022 mennessä.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa.
Tiedoksi: Valtuusto
-----
Ehdotus
Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomuksen ja allekirjoittaa
sen valmistuttua. Tarkastuslautakunta jätti arviointikertomuksen valtuuston
toimeenpantavaksi. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen
arviointikertomukseen 15.9.2022 mennessä.
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Kokouskäsittely
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Janne Laakkonen esitteli arviointikertomuksen
ja saattoi sen valtuustolle tiedoksi.
Puheenjohtaja määräsi kokouksen tauolle 13.30
Päätös
Valtuusto päättää merkitä arviontikertomuksen tiedoksi ja päättää pyytää vastineen
kunnanhallitukselta arviointikertomukseen 15.9.2022 mennessä.

Kunnanhallitus, 04.10.2022, § 211
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Vastine arviointikertomukseen 2021, kh 4.10.2022

Oheismateriaali
1 Arviointikertomus 2021
Arviointikertomukseen tulee antaa vastine.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksiin vuodelta 2021 ja viedä vastineen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Kokouksessa pidettiin tauko 13:35-13:50 ennen tämän pykälän käsittelyä.
Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla ovat samat
henkilöt kuin ennen taukoa.
Helinä Hautamäki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Esteellisyys
Helinä Hautamäki
Tiedoksi
Tilintarkastaja, tarkastuslautakunta

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
04.10.2022

17/2022

21 (46)

Kunnanhallitus, § 191,30.08.2022
Kunnanhallitus, § 212, 04.10.2022
§ 212
Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 30.8.2022 § 191
ENODno-2022-263
Kunnanhallitus, 30.08.2022, § 191
Valmistelijat / lisätiedot:
Kai Takkunen, Birgitta Eira
kai.takkunen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
maankäyttöinsinööri
Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos kortteli 11 rp 1 Kilpistunturi Oy
Selostus
Kilpistunturi Oy on haluaa ostaa liiketontin Kilpisjärven asemakaava-alueelta.
Tontin tiedot:
korttelin 11 rakennuspaikka 1
kaavamerkintä KL (Liikerakennusten korttelialue)
pinta-ala noin 5376 m²
rakennusoikeus 1000 k-m²
kauppahinta 130 000,00 euroa.
Enontekiön kunnan tonttien varausehtojen mukaan Enontekiön kunta luovuttaa
hakemuksesta omistamansa tontin rakentajalle. Rakentajan tulee tehdä tonttia
koskeva kirjallinen varaushakemus.
Varausehtojen mukaan tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman
käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa 12 kuukautta, johon voidaan erityisistä
syistä myöntää enintään 12 kuukautta jatkoaikaa. Kauppakirja tai
maanvuokrasopimus on allekirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana.
Varausmaksu on omakotitonteilla ja loma-asuntotonteilla 300 euroa, rivitalotonteilla
500 euroa ja muilla tonteilla 1000 euroa. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta.
Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.
Tontti on ollut varattuna 12 kk *********. Varaussopimus on päättynyt 23.6.2022.
********* ovat hakeneet varaukselle jatkoa, mutta sitä ei ole myönnetty, sillä
kyseiselle tonttiin liittyen on toimitettu kirjallinen varaushakemus. Kilpistunturi Oy:n
puolesta ********* ja Kilpishalli Oy:n puolesta ********* ovat toimittaneet
varauksen kyseiseen tonttiin sähköpostitise 20.1.2022. He ovat ilmoittaneet
sähköpostissaan, että mikäli varaus raukeaa 23.6.2022, Kilpistunturi Oy ja Kilpishalli
Oy ovat kyseisestä päivämäärästä lukien valmiita ostamaan kyseisen tontin.
Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen
kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan
allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun
rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona
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20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12
kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Tonttien luovutusehdot perustuvat
kunnanvaltuuston päätökseen 11.11.2020 § 59.
Enontekiön kunnassa kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kunnanhallitus.
(Hallintosääntö § 19.3)
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira
Kunnanhallitus päättää hyväksyä luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jossa
Enontekiön kunta myy määräalan kiinteistöstä Kilpisailakka 47-402-42-115
Kilpistunturi Oy:lle 130 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston päättämin
ehdoin. Määräala käsittää Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin 11
rakennuspaikan nro 1 (kaavamerkintä KL).
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 04.10.2022, § 212
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
maankäyttöinsinööri
Kuntaan on toimitettu ********* laatima oikaisuvaatimus liiketontin myynnistä
Kilpistunturi Oy:lle.
Hallintolaki 49 g §:n ”Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen"
Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa
hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa
esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemiseen ei sovelleta 45 §:
n 2 momenttia.
Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä ilman eri
vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten kuin 50–53 §:ssä
säädetään.”
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seuraavaa:
Oikaisuvaatimuksen tekijät haluaisivat pitää 23.6.2021 varaamansa liiketontin
(Kilpisjärven korttelin 11 rakennuspaikka 1). He haluaisivat vuokrata tontin
välittömästi.
Perusteena vaatimukselle on, että he olivat hakeneet tontin varaukselle jatkoa
9.6.2022 (14 päivää ennen varauksen päättymistä). Varaus oli voimassa 12 kuukautta
ja päättyi 23.6.2022. Kunnasta vastattiin 21.6.2022, että jatkoaikapyyntöä harkitaan ja
11.7.2022 ilmoitettiin, että tontista on toinen kiinnostunut ja tämän vuoksi
päätöksenteko on viivästynyt.
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Oikaisuvaatimuksen tekijät toteavat, että jos heille olisi ilmoitettu ennen varausajan
päättymistä, ettei varausta jatketa, he olisivat pyytäneet tontin vuokraamista
varausaikana. Syy miksei vuokrauspyyntöä oltu tehty aikaisemmin varausaikana,
johtui siitä että hakemus valtion rahoituksesta oli vireillä ja heitä oli tämän vuoksi
neuvottu olemaan vuokraamatta tonttia.
Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat oikaisuvaatimuksessa kertomansa mukaan
investoineet hankkeeseen jo yli 10 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda
Kilpisjärvelle perheiden kokooontumispaikka, joka sieltä puuttuu. Oikaisuvaatimuksen
liitteessä 3 havainnekuvia suunnitellusta rakennuksesta.
Vastaus:
Enontekiön kunnan tontin varausehtojen (kvalt 11.11.2020 § 59) mukaan varausta
voidaan varaajan pyynnöstä jatkaa erityisistä syistä vuodella. Varaussopimuksen
perusteella tontin varaajalla on oikeus saada pyydettäessä päätös tontin
luovuttamisesta ja kauppakirja tai vuokrasopimus. Varaajan on huolehdittava, että
tontin luovutusta pyydetään ennen kuin varausaika on päättynyt. Jatkuvassa haussa
olevat tontit varataan ensimmäiselle hakijalle.
Enontekiön kunnassa kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kunnanhallitus
(Hallintosääntö § 19.3).
********* ovat toimittaneet hakemuksen varauksen jatkamiseen varausaikana
9.6.2022. Hallintoasian vireilletulosta on säädetty hallintolain 4 luvussa. Viranomaisella
on velvollisuus käsitellä ja antaa päätös asianmukaisesti vireilletulleessa
asiassa. ********* 9.6.2022 jättämästä jatkoaikahakemuksesta tulee tehdä ensin
kirjallinen, perusteltu päätös. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kumota tekemänsä päätöksen 191 §/30.8.2022 tontin
myynnistä, koska samaa tonttia koskevan hakemusasian käsittely on kesken.
Kokouskäsittely
Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
oikaisuvaatimuksen tekijät, maankäyttöinsinööri, 30.8.2022/191 §:n tiedoksisaajat
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§ 213
Kunnanhallituksen lisäselvitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 21097/2021
ENODno-2021-88
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on lähettänyt Enontekiön kunnanhallitukselle
lisäselvityspyynnön14.9.2022 Diaarinumero 21097/03.04.04.04.10/2021. Lisäselvitys
koskee Enontekiön kunnanhallituksen päätöstä 5.06.2021 §163, josta ********* on
tehnyt valituksen halllinto-oikeuteen.
Kunnanhallituksen valituksenalaisessa päätöksessä 15.6.2021 § 163 on todettu, että
"kunnanhallitus ei ole pyynnöistä huolimatta saanut tekniseltä johtajalta päiväkirjaa
tai muuta kirjanpitoa siitä, milloin (päivämäärät ja kellonajat) hän olisi tehnyt hänelle
määrättyjä muita tehtäviä."
Hallinto-oikeus pyytää Enontekiön kunnanhallitusta ilmoittamaan, milloin ja millä
tavalla ********* on kyseistä selvitystä pyydetty ja miten pyynnössä on yksilöity se,
millaista selvitystä ********* tulee toimittaa. Lisäselvitys pyydetään toimittamaan
hallinto-oikeudelle 7.10.2022 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ilmoittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, että Enontekiön
kunnassa ei ole arkistoituna tai muullakaan tavalla saatavissa sellaisia *********
lähetettyjä selvityspyyntöjä, joihin valituksenalaisessa päätöksessä viitataan.
Enontekiön kunnan johtavat viranhaltijat ovat vaihtuneet vuoden 2022 aikana, eikä
tällaisia mahdollisesti sähköpostitse tai muulla tavoin pyydettyjä selvityksiä voida
jälkikäteen todentaa annetuksi *********.
Kokouskäsittely
Jarmo Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi
Päätös
Esityksen mukaan.
Esteellisyys
Jarmo Näkkäläjärvi
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§ 214
Kunnanhallituksen lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 309/2022
ENODno-2022-21
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Enontekiön kunnalta lausuntoa Janne
Näkkäläjärven, Seppo Alatörmäsen, Helinä Hautamäen ja Elli-Marja Kultiman tekemän
kunnallisvalituksen johdosta. Päätös, josta valitetaan on Enontekiön kunnanvaltuuston
päätös 2.2.2022/ § 8 Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt.
Valituksen jättäneiden vaatimuksena on, että Enontekiön kunnanvaltuuston 9.2.2022 §
8 tekemä päätös kunnanvaltuuston puheenjohtaja Birgitta Eiran ottamisesta
Enontekiön kunnanjohtajaksi kumotaan. Lisäksi vaatimuksena on, että hallinto-oikeus
kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
Kunnanhallituksen lausunnossa on annettava selostus asiasta, vastattava
oikeudenkäynnin osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä
lausuttava esitetystä selvityksestä.
Enontekiön kunnan halllintosäännön 19 §:n kohdan 18 mukaan kunnanhallitus
vastaa selityksen antamisesta kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä
koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei
ole kumottava.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kokouksessa annettu päätösehdotus
Kunnanhallituksen lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa 309/2022
Enontekiön kunta katsoo, että kunnanvaltuusto 9.2.2022 päätti asian ”§ 8
Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt” toimivaltansa ja voimassa olevien lakien
mukaisesti.
Kunnanhallitus lausuu vaatimuksen perusteluihin samassa numerojärjestyksessä kuin
miten ne on valituksessa numeroitu.
Perustelu 1 Esteellisyys asian valmistelussa (vrt. hallintolaki ja kuntalaki)
Kunnanhallitus katsoo, että koska 25.1.2022 kokouksessa käsitelty asia ei koskenut
Birgitta Eiraa vielä tässä vaiheessa henkilökohtaisesti, ei Eira ole ollut esteellinen
osallistumaan kyseisen asian käsittelyyn.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.1.2022 päättänyt, että kunnanjohtajan virkaa ei
laiteta avoimeksi 1.3.2022 vaan asia palautetaan valmisteluun, perusteluina virkaan
liittyvät mahdolliset virkatehtävien uudelleenjärjestelyt. Virkajärjestelyjen arviointi
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katsottiin tarpeelliseksi, sillä kunnassa oli samaan aikaan avoinna lisäksi
hallintojohtajan ja kehitysjohtajan virat eikä lautakuntien rakenteissa oltu vielä
huomioitu sote-uudistusta.
Kunnanhallitus perusteli tehtyä päätöstään Enontekiön kunnan voimassa olevan
henkilöstöohjeen kohdalla 4.1. Henkilöstön ottamisesta palvelussuhteeseen. Siinä
todetaan mm. seuraavaa: ”Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua
huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Avoimeksi
tulevan viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.) osalta tulee ensin
selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai täyttää mahdollisesti
osa-aikaisena ja voidaanko olemassa olevan henkilöstön työpanosta kohdentaa
uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia
(esim. sisäiset siirrot), toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja,
hyödyntää ostopalveluja. Mikäli tehtävä päätetään täyttää em. selvityksen jälkeen, on
selvitettävä, ovatko tehtävät muuttuneet tai muuttumassa sellaisiksi, että
tehtäväkuvaa, tehtävänimikettä tai tehtävässä vaadittavaa osaamista on muutettava
vastaamaan paremmin kunnan palvelutuotannon tarpeita. On erittäin tärkeää, että
etukäteen on perusteellisesti mietitty, minkälaiset hakukriteerit täyttävä työntekijä
/viranhaltija halutaan palkata.”
Kunnanhallitus päätti esittää 25.1.2022 kokouksessaan kunnanvaltuustolle, että
kunnanjohtajan avoin virka hoidetaan suostumuksen perusteella, ilman
hakumenettelyä ja että valtuusto valitsee kunnanjohtajan avoimen viranhoitajaksi
henkilön määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen asti, kunnes tehtävään
on valittu vakinainen viranhaltija. Kunnanhallitus katsoi, että Enontekiön kunnan
johtamistilanne huomioon ottaen, hallinnon toimivuuden turvaamiseksi on syytä
täyttää avoin virka ja vakauttaa tilanne mahdollisimman häiriöttömästi.
[Hallintojohtaja oli irtisanoutunut 5.1.2022 virastaan 6.3.2022 lukien. Vs.
hallintojohtajan määräaikainen sopimus oli päättymässä 4.2.2022.]
Enontekiön kunnanvaltuusto käsitteli asiaa kunnanjohtajan tehtävien
väliaikaisjärjestely 2.2.2022 ja jatkokokouksessa 9.2.2022 § 8. Kokouksessa
äänestettiin kunnanhallituksen esityksestä. Valtuustossa käsiteltiin myös kokoukseen
tuodut suostumukset kunnanjohtajan viran hoitoon. Valtuuston 2.2.2022 kokoukseen
oli Eira toimittanut suostumuksensa viran hoitoon, Jämsénin suostumus tuotiin
9.2.2022 jatkokokoukseen. Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyasiaa
käsiteltiin jatkokokouksessa 9.2.2022 ja Eira poistui esteellisenä kokouksesta pykälän
käsittelyn ajaksi.
Valituksessa on viitattu myös järjestettyihin valtuustoseminaareihin ja valtuuston
iltakouluihin, joissa asiaa on käsitelty ja joissa Eira on ollut paikalla.
Valtuustoseminaareista ja iltakouluista ei pidetä pöytäkirjaa eikä niissä tehdä
päätöksiä eikä niiden luonteen voi katsoa olevan asian valmistelua. Seminaarit ja
iltakoulut ovat luonteeltaan keskustelevia ja niissä on muun muassa mahdollisuus
kysyä päätöksentekoon tulevien asioiden taustoista.
Valituksessa väitetään, että koska virkaa ei ole laitettu julkisesti haettavaksi ei siihen
käytännössä ole ollut kellään ulkopuolisella tietoa tai mahdollisuutta jättää
suostumusta. Kunnanhallituksen 25.1.2022 pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä
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28.1.2022 alkaen kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi. Kunnanhallituksen jäsenten
lisäksi kunnanhallituksen kokouksessa on ollut paikalla kunnanvaltuuston
puheenjohtajisto, joiden kautta tietoa on saanut vapaasti levittää.
Perustelu 2 määräajan antaminen
Valituksen mukaan kunnanjohtajan viransijaisuuden hoitamiselle ei määrätty
määräaikaa. Kunnanhallitus katsoo, että määräajan asettamisessa on noudatettu
kunnan voimassa olevaa hallintosääntöä.
Enontekiön kunnan hallintosäännön 29 §:n mukaan ”Kunnanvaltuusto voi kuitenkin,
milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta
pidemmän ajan, ottaa virkaan määräaikaisen viran hoitajan tai avoimen viran hoitajan
enintään kuuden kuukauden ajaksi.”
Päätöksen mukaan avoimeksi tullutta kunnanjohtajan virkaa hoidettiin
määräaikaisesti, kuitenkin siten, että järjestely kestää enintään 6 kuukautta tai siihen
asti, kunnes tehtävään on valittu varsinainen viranhoitaja. Päätöksen sisältönä on
ollut, että järjestely kestää enintään 6 kuukautta, mutta olisi voinut kestää myös
lyhyemmän ajan, jos kunnanjohtajan avoin virka olisi täytetty aiemmin.
9.2.2022 valittu vt. kunnanjohtaja toimi virassa 1.3.-31.8.2022 eli enintään 6 kuukautta.
Valtuuston 22.6.2022 valitsema kunnanjohtaja aloitti virassaan 19.9.2022.
Enontekiön hallintosäännön 29§:n mukaisesti kunnanjohtajan viran
kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.
Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 6 §:ssä (Kelpoisuusvaatimukset);
Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä
kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään taikka kunta tai
hyvinvointialue erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. (29.6.2021/627).
Valituksen kohta 3. päätöksenteon menettelyn virheettömyys
Valituksen mukaan päätöksenteossa on tapahtunut virhe, koska kaikkia
kunnanjohtajan virkaan suostumuksensa antaneita ei huomioitu päätöksenteossa,
eikä henkilövaalia käyty.
Valtuusto edellytti päätöksessään avoimen viran hoitajalta suostumusta enintään 6
kuukauden ajaksi tai siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan varsinainen viranhoitaja.
Birgitta Eiran toimittama kirjallinen suostumus "Annan suostumukseni Enontekiön
kunnan avoimen viranhoitoon enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tällä suostumuksella
lupaudun hoitamaan Enontekiön kunnan kunnanjohtajan tehtävää siihen saakka,
kunnes vakituinen viranhaltija aloittaa palvelussuhteensa tai kuuden kuukauden
määräaika täyttyy", mahdollisti käytettävyyden avoimen viran hoitamiseksi valtuuston
päätöksen mukaisesti.
Antti Jämsénin toimittama kirjallinen suostumus "Annan suostumuksen Enontekiön
vs. kunnanjohtajaksi 14.-28.2.22 ja kunnanjohtajan avoimen viran hoitajaksi 1.3.
-31.5.22 8 250 euron kokonaispalkalla kuukaudessa", piti sisällään
käytettävyysilmoituksen valtuuston päätökseen kuulumattomaan kunnanjohtajan
viransijaisuuteen helmikuun aikana sekä 1.3.-31.5.2022 ajalle avoimen viran
hoitamiseen. Jämsénin toimittama kirjallinen suostumus ei mahdollistanut
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käytettävyyttä valtuuston päätöksen mukaiseen avoimen viran hoitamiseen alle
kolmen (3) kuukauden tai yli kolmen (3) kuukauden osalta.
Valtuuston puheenjohtaja totesi, että kirjallisen suostumuksen antaneista,
suostumuksen perusteella vain Birgitta Eira voidaan valita avoimen viran hoitajaksi.
Kunnanvaltuusto päätti, että kunnanjohtajan avoin virka hoidetaan suostumuksen
perusteella, ilman hakumenettelyä, ja valtuusto valitsi kunnanjohtajan avoimen
viranhoitajaksi Birgitta Eiran määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen
asti, kunnes tehtävään on valittu vakinainen viranhaltija.
Valituksessa on virheellisesti väitetty, että kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja
9.2.2022 ei ole ollut nähtävillä. Pöytäkirja on edelleen nähtävillä kunnan verkkosivuilla.
Kokouksen pöytäkirja on yhdistetty 2.2.2022 valtuuston kokouspöytäkirjaan, koska
9.2.2022 kokous oli jatkokokous. Jatkokokouksen kulku on löydettävissä pöytäkirjan §
7 kokouskäsittely kohdasta, sivulta 18 eteenpäin.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Janne Näkkäläjärvi, Helinä Hautamäki ja Elli-Maria Kultima ilmoittivat olevansa
esteellisiä asian käsittelyyn. Janne Näkkäläjärvi, Helinä Hautamäki ja Elli-Maria Kultima
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Kokoukseen saapui Helinä Hautamäen henkilökohtainen varajäsen Heikki Järvistö
tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan paikalla 3
jäsentä ja 1 varajäsen. Puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan päätösvaltaisena.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Esteellisyys
Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima, Helinä Hautamäki
Tiedoksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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Hyvinvointilautakunta, § 68,22.09.2022
Kunnanhallitus, § 215, 04.10.2022
§ 215
Kunnanhallituksen lausunto LAAVI/983/2022
ENODno-2021-198
Hyvinvointilautakunta, 22.09.2022, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt Enontekiön kunnanhallitukselle lausunto- ja
selvityspyynnön 9.8.2022 LAAVI/983/2022.
Lapin aluehallintovirasto on vastaanottanut********* tekemän kantelun Enontekiön
hyvinvointilautakunnan toiminnasta. Kantelun mukaan ********* tekemää,
sosiaalityöntekijän valintaa koskenutta oikaisuvaatimusta ei käsitelty
hyvinvointilautakunnassa ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisuvaatimus oli toimitettu
kuntaan 15.7.2021 ja se käsiteltiin 30.9.2021 pidetyssä kokouksessa, vaikka
hyvinvointilautakunnalla oli ollut kokous myös 19.8.2021.
Aluehallintovirasto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan asiassa
hyvinvointilautakunnan ja oikaisuvaatimusasiaa valmistelleen viranhaltijan kirjalliset
selvitykset sekä antamaan oman lausuntonsa menettelyn laillisuudesta. Selvitystä
pyydetään antamaan kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyen. Selvitykseen
pyydetään liittämään jäljennökset asiaan liittyvistä asiakirjoista, elleivät ne jo ole
kantelun liitteenä.
Määräaika selvitykseen vastaamiseen on 7.10.2022. Kunnanhallitus käsittelee
hyvinvointilautakunnan ja oikaisuvaatimusasiaa valmistelleen viranhaltijan kirjalliset
selvitykset ja antaa oman lausuntonsa menettelyn laillisuudesta kokouksessaan
4.10.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja
Hyvinvointilautakunta antaa asiassa seuraavan kirjallisen selvityksen:
Perustuslain 21.1 §:n mukaisesti ”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi
asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.”
Kyseinen perustuslaillinen oikeus sisältää viivytyksettömän asian käsittelyn lisäksi
oikeuden saadaan asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeuden saada perusteltu
päätös.
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Johtava sosiaalityöntekijä, jonka 2.7.2021 tekemää päätöstä oikaisuvaatimus koskee,
jäi virkavapaalle ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuus
hoidettiin siten, että sosiaalityöntekijä siirrettiin suostumuksensa mukaan johtavan
sosiaalityöntekijän virkaan ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut
kesälomakaudella, joka osaltaan on vaikuttanut asian käsittelyn nopeuteen.
Hyvinvointilautakunnan kokouksen 19.8.2021 esityslista lähti lautakunnan jäsenille
13.8.2021. Kyseinen oikaisuvaatimus siirtyi seuraavaan kokoukseen, koska
oikaisuvaatimuksen asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi, asian valmistelu vaati
1.8.2021 aloittaneelta johtavalta sosiaalityöntekijältä asiaan huolellisen perehtymisen.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt oikaisuvaatimuksen asianmukaisesti ja ilman
aiheetonta viivytystä.
Kokouskäsittely
Johtava sosiaalityöntekijä ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja poistui
kokouksesta. Hallintojohtaja toimii sihteerinä pykälän käsittelyssä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Esteellisyys
Anne-Maria Näkkäläjärvi

Kunnanhallitus, 04.10.2022, § 215
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Oikaisuvaatimusasiaa valmistelleen viranhaltijan lausunto LAAVI 983/2022
Verkkojulkisuus rajoitettu

Oheismateriaali
1 Selvityspyyntö LAAVI/983/2022
Verkkojulkisuus rajoitettu,
Selostus
Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt Enontekiön kunnanhallitukselle lausunto- ja
selvityspyynnön 9.8.2022 LAAVI/983/2022. Lapin aluehallintovirasto on
vastaanottanut********* tekemän kantelun Enontekiön hyvinvointilautakunnan
toiminnasta. Kantelun mukaan ********* tekemää, sosiaalityöntekijän valintaa
koskenutta oikaisuvaatimusta ei käsitelty hyvinvointilautakunnassa ilman aiheetonta
viivytystä. Oikaisuvaatimus oli toimitettu kuntaan 15.7.2021 ja se käsiteltiin 30.9.2021
pidetyssä kokouksessa, vaikka hyvinvointilautakunnalla oli ollut kokous myös
19.8.2021.
Aluehallintovirasto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan asiassa
hyvinvointilautakunnan ja oikaisuvaatimusasiaa valmistelleen viranhaltijan kirjalliset

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
04.10.2022

17/2022

31 (46)

selvitykset sekä antamaan oman lausuntonsa menettelyn laillisuudesta. Selvitystä
pyydetään antamaan kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyen. Selvitykseen
pyydetään liittämään jäljennökset asiaan liittyvistä asiakirjoista, elleivät ne jo ole
kantelun liitteenä.
Määräaika selvitykseen vastaamiseen on 7.10.2022. Kunnanhallitus käsittelee
hyvinvointilautakunnan kokouksessaan 22.9.2022 antaman selvityksen sekä
oikaisuvaatimusasiaa valmistelleen viranhaltijan 27.9.2022 antaman kirjallisen
selvityksen, jonka jälkeen kunnanhallitus antaa oman lausuntonsa menettelyn
laillisuudesta.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Kunnanhallitus on saanut selvitykset hyvinvointilautakunnalta sekä
oikaisuvaatimusasiaa valmistelleelta viranhaltijalta. Johtava sosiaalityöntekijä, jonka
2.7.2021 tekemää päätöstä oikaisuvaatimus koskee, jäi virkavapaalle ajalle 1.8.2021-
31.7.2022. Oikaisuvaatimusasian valmistelu vaati 1.8.2021 aloittaneelta johtavalta
sosiaalityöntekijältä asiaan huolellisen perehtymisen. Oikaisuvaatimus käsitti viisi
laajaa vaatimusta, jonka vuoksi asiaa ei ehditty valmistelemaan 19.8.2021
kokoukseen. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä, mikä tarkoittaa yleensä sitä,
että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä ottamaan toimielimen seuraavaan
kokoukseen. Oikaisuvaatimusasia vietiin asianmukaisen valmistelun jälkeen
hyvinvointilautakunnan seuraavaan kokoukseen.
Saatujen selvitysten perusteella kunnanhallitus lausuu kantanaan, että
hyvinvointilautakunta ja asiaa valmistellut johtava sosiaalityöntekijä ovat käsitelleet
oikaisuvaatimuksen asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Varajäsen Heikki Järvistö poistui kokouksesta ja Helinä Hautamäki, Janne Näkkäläjärvi
ja Elli-Maria Kultima palasivat kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Lapin aluehallintovirasto
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§ 216
Palvelussuhteen päättyminen
ENODno-2022-320
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Palkkasihteeri ********* on toimittanut irtisanoutumisilmoituksen kuntaan
15.9.2022. Palkkasihteerin palvelussuhde Enontekiön kuntaan päättyy 1.4.2023.
Palkkasihteeri on jäänyt vuosilomalle 25.7.2022 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Kunnanhallitus kiittää Riitta Rantaa pitkästä ja ansiokkaasta työpanoksesta Enontekiön
kunnan hyväksi.
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§ 217
Enontekiön matkailumarkkinointitoiminnan tulevaisuus
ENODno-2022-333
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Enontekiön matkailumarkkinointi järjestetään nykytilassa Enontekiön kunnan
alaisuudessa. Matkailumarkkinoinnista vastaa 50% työajalla viestijän nimikkeellä
toimiva kunnan työntekijä. Lisäksi matkailumarkkinointiin osallistuu alueen yrittäjistä
koostuva yhteismarkkinointiverkosto ja sen keskuudesta valittu säännöllisesti
kokoontuva työryhmä. Yritysten jäsenyys yhteismarkkinointiverkostossa perustuu
kunnan ja yritysten välisiin sopimuksiin. Enontekiöllä on noin 90 matkailualan yritystä.
Yhteismarkkinointiverkostoon kuului vuonna 2022 enimmillään 43 yritystä.
Yhteismarkkinointiverkosto ei ole juridinen toimija.
Yhteismarkkinointiverkostoon kuuluvat yritykset maksavat nykytilassa kunnalle
vuosittain markkinointimaksun, jolla katetaan noin 23 000 euron osuus
matkailumarkkinoinnin budjetista, joka on yhteensä 55 890 euroa (2022 talousarvio).
Vastineeksi markkinointimaksusta yritykset saavat näkyvyyttä Enontekiön kunnan
omistamissa matkailumarkkinoinnin kanavissa, kuten enontekiolapland.com-
verkkosivustolla, esitteissä ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi Enontekiön
kunnassa on toiminut 1.1.2021–31.8.2022 Matkailu arvoketjujen kehittäminen -hanke,
josta on saatu lisäresurssia matkailumarkkinoinnin kehittämiseen. Enontekiön kunnan
omarahoitusosuus hankkeelle oli koko hankeajalta 44 320 euroa.
Enontekiön matkailuyrittäjien keskuudesta on vuoden 2022 aikana noussut toive, että
alueen matkailumarkkinointi ja matkailun kehittäminen siirtyvät kunnan alaisuudesta
yhdistysmuotoiselle alueorganisaatiolle. Enontekiön yhteismarkkinointiverkostoon
sekä Muonion Matkailu ry:hyn kuuluvat yrittäjät ovat esittäneet toiveen, että
Enontekiön matkailumarkkinoinnista vastaa vuoden 2023 alusta eteenpäin Luoteis-
Lapin Matkailuyhdistys Ry (entinen Muonion Matkailu ry).
KÄSITTELYT YHTEISMARKKINOINTIVERKOSTON JA MUONION MATKAILU RY:N
KOKOUKSISSA
Enontekiön yhteismarkkinointiverkoston ylimääräinen yleiskokous 27.6.2022 päätti
edistää Enontekiön ja Muonion yhteisen matkailuyhdistyksen muodostamista
äänestyksen jälkeen. Äänet jakautuivat:
Edistetään Enontekiön ja Muonion yhteistä matkailuyhdistystä – 11 ääntä.
Edistetään Enontekiön omaa matkailuyhdistystä – 3 ääntä.
Ei edistetä yhdistyksen perustamista, vaan pysytään toistaiseksi nykytilassa – 2
ääntä.
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Enontekiöläisille matkailuyrittäjille on teetetty heinäkuussa 2022 verkkokysely, jolla
kartoitettiin näkemyksiä Enontekiön ja Muonion matkailuyhdistyksen
muodostamisesta. Kysely lähetettiin kaikille Enontekiön yhteismarkkinointiverkoston
jäsenille sekä kattavalla jakelulla verkostoon kuulumattomia Enontekiön alueen
matkailualan toimijoita. Kysymyksessä ”Haluaisiko yrityksenne liittyä Enontekiön ja
Muonion yhteisen matkailuyhdistyksen jäseneksi?” vastaukset jakautuivat:
Kyllä – 10
Ehkä – 3
Ei – 0
Mieluummin haluaisin Enontekiön omaan matkailuyhdistykseen – 4.
Enontekiön yhteismarkkinointiverkoston ylimääräinen yleiskokous 2.8.2022 totesi,
että enemmistö enontekiöläisistä matkailuyrittäjistä kannattaa yhteistä yhdistystä, ja
päätti jatkaa asian edistämistä, mikäli Muonion Matkailu ry päättää samoin. Samalla
todettiin, että yhdistys on helpoin ja meneillä olevien hankehakujen kannalta
kannattavin muodostaa niin, että Muonion Matkailu ry laajentaa toimintaansa
Enontekiön alueelle ja muuttaa nimeään.
Muonion Matkailu ry päätti nimen muutoksesta Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:ksi
ja sääntöjen muutoksesta toiminnan laajentamiseksi Enontekiön alueelle
yksimielisesti sekä hallituksen kokouksessa 3.8.2022 että yleiskokouksessa 12.8.2022.
Muutokset tulevat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on käsitellyt
muutoshakemuksen.
Enontekiön yrittäjistä 11 on ilmoittanut irtisanovansa kunnan kanssa tehdyn
matkailumarkkinointisopimuksen 26.9.2022 mennessä. Luoteis-Lapin
Matkailuyhdistys ry:ltä saatujen tietojen mukaan 26.9.2022 mennessä yhdistykseen on
liittynyt 17 enontekiöläistä matkailualan yritystä. Yhteismarkkinointiverkoston
yleiskokouksessa 12.9.2022 useita yrittäjiä ilmoitti olevansa valmiita irtisanomaan
matkailumarkkinointisopimuksen Enontekiön kunnan kanssa ja liittymään Luoteis-
Lapin Matkailuyhdistys ry:hyn, jos Enontekiön kunta tekee päätöksen, että ei tee enää
matkailumarkkinointia.
HYÖDYT JA RISKIT ENONTEKIÖN KUNNAN KANNALTA
Matkailumarkkinoinnin toiminnan muutos tarkoittaa muutoksia vuoden 2023
talousarvioon ja tulevien vuosien taloussuunnitelmiin sekä muutoksia Enontekiön
kunnan viestijän toimenkuvassa.
Lisäksi Enontekiö Lapland -brändin käyttöoikeuksien mahdollisesta siirrosta on
neuvoteltava Enontekiön kunnan, Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n ja
brändimateriaalin tuottaneen Kota Collectiven välillä.
Mikäli Enontekiön kunta päättää lakkauttaa matkailumarkkinointitoiminnan
Enontekiön kunnan kannalta etuja ovat:
Enontekiön matkailualueen näkyvyyden kasvu ja yritystoiminnan kehittyminen,
kun Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n hakemat hankkeet ja suunnittelemat
toimenpiteet (mm. mahdollinen tuleva yhteinen myyntialusta) hyödyttävät myös
Enontekiön aluetta. Enontekiön matkailumarkkinoinnin kokonaisresurssien
kasvu. Tästä seuraava välillinen hyöty Enontekiön kunnan elinvoimaisuudelle.
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Kustannusten säästö matkailumarkkinointikuluissa. Yhdistyksen toiminta
rahoitetaan Enontekiön ja Muonion alueiden yrittäjien jäsenmaksuilla sekä
Enontekiön ja Muonion kuntien toiminta-avustuksilla. Näin Enontekiön kunnan
osuudeksi tulisi nykyistä matkailumarkkinoinnin budjettia merkittävästi
pienempi summa. Nykyinen matkailumarkkinoinnin budjetti on yhteensä 55 890
euroa sisältäen henkilöstökulut (2022 talousarvio). Luoteis-Lapin
Matkailuyhdistys ry on ilmoittanut hakevansa Enontekiön kunnalta 25 000
euron suuruista toiminta-avustusta. Enontekiön kunnassa 1.1.2021–31.8.2022
toimineen Matkailu arvoketjujen kehittäminen -hankkeen omarahoitusosuus oli
44 320 euroa. Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n hankkeisiin osallistuessaan
Enontekiön kunnan rahoitusosuus olisi yhteensä korkeintaan 6 000 euroa, mikäli
molemmat hankkeet toteutuvat.
Eri toimijoiden roolien selkeytyminen: kunta voi keskittyä perustehtäviinsä, kun
Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry vastaa matkailumarkkinoinnista. Viestijän
työpanosta vapautuu kunnan muuhun toimintaan, kuten kuntamarkkinointiin.
Vältetään matkailumarkkinointitoiminnan hajautuminen Enontekiön kunnan
yhteismarkkinointiverkoston ja Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n välillä sekä
päällekkäisen työn syntyminen. Enontekiön matkailuyrittäjistä 11 on
irtisanoutunut 26.9.2022 mennessä nykyisestä yhteismarkkinointiverkostosta ja
Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:lta saadun tiedon mukaan 17 enontekiöläistä
matkailualan yritystä on liittynyt yhdistykseen 26.9.2022 mennessä.
Enontekiöläisille matkailualan yrityksille tehdyssä verkkokyselyssä 13 vastaajaa
17:sta ilmoitti haluavansa varmasti tai ehkä liittyä Enontekiön ja Muonion
yhteiseen matkailuyhdistykseen. Enontekiön yhteismarkkinointiverkoston
yleiskokouksessa 11 jäsentä 16:sta äänesti Enontekiön ja Muonion yhteisen
matkailuyhdistyksen muodostamisen puolesta. Yhteismarkkinointiverkoston
yleiskokouksessa 12.9.2022 useita yrittäjiä ilmoitti olevansa halukkaita
siirtymään Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:hyn, mikäli Enontekiön kunta tekee
päätöksen matkailumarkkinointitoiminnan siirrosta yhdistykselle. Näin ollen
voidaan olettaa, että valtaosa yrityksistä tulee liittymään yhdistykseen.
Toiminnan lakkauttamisen riskejä ja mahdollisia haittoja Enontekiön kunnalle ovat:
Mikäli osa yrityksistä ei irtisano yhteismarkkinointisopimusta Enontekiön kunnan
kanssa, kunta on velvollinen tarjoamaan sopimuksessa määritellyt palvelut
vuoden 2023 ajan. Enontekiön kunta voi halutessaan irtisanoa sopimukset
vuoden 2023 aikana tai yritykset ja kunta voivat neuvotella sopimusten
päättämisestä aiemmin. Tarvittaessa Enontekiön kunta voi ostaa
yhteismarkkinointisopimukseen kirjatut matkailumarkkinoinnin palvelut Luoteis-
Lapin Matkailuyhdistys ry:ltä siirtymäajalla 31.12.2023 saakka.
Enontekiön kunnan päätösvalta alueen matkailumarkkinointitoimintaan
vähenee. Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n sääntöjen perusteella Enontekiön
kunta voi kuitenkin nimetä edustajansa yhdistyksen hallitukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja ohjeistaa kunnanjohtajaa valmistelemaan asian
päätöksentekoon.
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Päätös
Kunnanhallitus kävi asiasta evästyskeskustelun, jonka pohjalta kunnanjohtaja jatkaa
asian valmistelua.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
04.10.2022

17/2022

37 (46)

§ 218
Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten
ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kokouksessa pidettiin tauko 16:11-16:23 ennen tämän pykälän käsittelyä. Tauon
jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla ovat samat
henkilöt kuin ennen taukoa.
Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja on aloittanut 19.9.2022. Ensimmäiset viikot ovat kuluneet
perehdytyksessä sekä erilaisissa sidosryhmätapaamisissa.
Kunnanjohtaja kävi kalenteristaan läpi lokakuulle suunnitellut tapahtumat ja
kokoukset.
Kunnanhallitus 29.11.2022 järjestetään Kilpisjärvellä. Matkan yhteyteen on tarkoitus
järjestää Kilpisjärven kaavoituksen workshop sekä maastokatselmointi. Ohjelma
tarkentuu myöhemmin. Kunnanhallitusta tiedotetaan asiasta sähköpostitse.
Kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille järjestetään seminaari 20.10.2022 klo 11-
16 kunnan virasto-organisaatiomuutoksesta sekä uudistuvasta hallintosäännöstä.
Virasto-organisaatiomuutos on käsittelyssä 25.10.2022 kunnanhallituksen
kokouksessa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
04.10.2022

17/2022

38 (46)

§ 219
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Leena Palojärvi, Outi Kurkela ja Elli-Maria Kultima osallistuivat Kuntamarkkinoille
Helsingissä 14-15.9.2022.
Leena Palojärvi oli Lapin kunta- ja aluepäivillä Levillä 27.-28.9.2022.
Raja-alueiden foorumi järjestettiin Kilpisjärvelle 28.-29.9.2022. Paikalla oli kutsuttuna
Torniolaakson neuvoston ja hallituksen jäsenet Leena Palojärvi ja Samuli Mikkola.
Britannian suurlähettiläät Suomesta, Ruotsista ja Norjasta järjestivät "kolmen rajan
tapaamiseen" 27.9.2022 Kilpisjärvellä. Enontekiön kunnan puolesta mukana
olivat Outi Kurkela ja Birgitta Eira.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 220
Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella
kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Jarmo Näkkäläjärvi toi esille
Hetta hiihtomaan tilanne tulevan talven osalta. Avautuuko Hetta Hiihtomaa
tulevalla kaudelle, vai onko vaarana ettei se avaudu ollenkaan?
Hallintojohtaja kertoi toimenpiteistä joita on tehty AVIn
tarkastuskertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi. Tällä
hetkellä näyttää siltä, että Hetta Hiihtomaahan edellytetyt
korjaustoimenpiteet saadaan tehtyä ajoissa, mutta täysin varmoja ei vielä
olla.
Karesuvannon väistötilat ja niiden käyttöönotto. On mahtava nähdä miten asiat
onnistuvat, kun päätökset ja toteutus menevät suunnitelmien mukaan. Iso kiitos
kuuluu tekniselle johtajalle ammattitaidolla hoidetusta työstä sekä myös muille
mukana olleille henkilöille. Mutta miksi kunta (viestintä) ei ole millään tavalla
tuonut esille ko. tilojen valmistumista ja käyttöönottoa? Kyseessä on kuitenkin yli
miljoonan hankinta ja se on tullut tosi tarpeeseen.
Asiaa selvitetään viestinnän kanssa. Ajankohtaiseen tiedottamiseen tullaan
kiinnittämään jatkossa huomiota.
Silaskairan tien talvikunnossapito. Missä tilanteessa kyseinen asia on? Onko
mitään keskusteluja ollut Inarin kunnan kanssa, koska Inarin kunnassa on myös
tehty aloite ko.tien talvikunnossapidon järjestämisestä yhteistyössä Enontekiön
kanssa.
Asia otetaan selvitettäväksi.
Outi Kurkela toi esille
Miksi kunnan autoja edelleen tankataan Teboililla?
Hallintojohtaja kertoi, että tankkaaminen Teboililla on päättymässä. EU:n
pakoteasetuksen mukaisesti hankinnat venäläisomisteisilta yrityksiltä on
lopetettava viimeistään 9.10.2022.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 221
Kunnanhallituksen varajäsenen valitseminen
ENODno-2021-285
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kunnanhallituksen varajäsen Daniela Huber (Kok.) on Tehyn
pääluottamusmies. Kuntalain 73.2 §:ssä säädetään, että henkilöstön edunvalvonnasta
asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei
myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Kunnanhallituksella on päävastuu kunnan henkilöstöpolitiikasta. Jos henkilöstöasiat
eivät ole erillisen toimielimen hoidettavina, kunnanhallitus tai sen jaosto huolehtii
usein myös käytännössä henkilöstöasioista. Henkilöstön edunvalvonnasta vastaavien
henkilöiden asema kunnanhallituksessa ja pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavassa
toimielimessä on ristiriitainen. Rajoituksen toinen osa koskee niitä henkilöitä, jotka
neuvottelevat kunnan kanssa työehtoratkaisuista tai muuten vastaavat henkilöstön
edunvalvontatehtävistä. Satunnainen osallistuminen neuvotteluun ei vielä aiheuta
vaalikelpoisuuden menetystä, vaan sovellettaviksi tulevat esteellisyyssäännökset.
Edunvalvonnasta vastaaminen edellyttää, että edunvalvontatehtävät kuuluvat
asianomaisen henkilön varsinaisiin tehtäviin henkilöstöjärjestössä. Tällaisia henkilöitä
ovat tavallisesti paikallisen henkilöstöjärjestön pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet.
Yllä mainitun säännöksen nojalla kunnanhallituksen varajäsen (Kok.) Daniela Huber on
vaalikelvoton toimimaan kunnanhallituksen varajäsenenä, joten hänen tilalleen on
valittava toinen henkilö. Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä
vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1) valtuusto toteaa Daniela Huberin menettäneen vaalikelpoisuutensa
kunnanhallitukseen ja
2) valtuusto valitsee kunnanhallitukseen varajäsenen Daniela Huberin tilalle.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Kunnallisvalitus
§212
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois- Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero:029 5642 841
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Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
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Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
04.10.2022

17/2022

44 (46)

Muutoksenhakukielto
§203, §204, §206, §207, §208, §210, §211, §213, §214, §215, §216, §217, §218, §219,
§220, §221
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
§205, §209
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.

