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Saapuvilla olleet jäsenet
Outi Kurkela, puheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, 2. varapuheenjohtaja
Anja-Maija Lundell
Elli-Maria Kultima
Helinä Hautamäki
Janne Laakkonen
Janne Näkkäläjärvi
Jarno Viitanen
Juha-Pekka Mäntyvaara
Kari-Pekka Stoor
Leena Palojärvi
Pekka Tjäderhane
Sari Norrgård
Satu-Marja Eira-Keskitalo
Ulla Keinovaara
Virpi Labba
Muut saapuvilla olleet
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, sihteeri
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Sirpa Mannela, Toimisto-ja tapahtumasihteeri, saapui 18:10, poistui 18:22
Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, saapui 18:21, poistui 18:58
Leppäjärvi Timo , Vammaisneuvoston edustaja, poistui 18:17
Martimo Tanja, Tulkki, poistui 18:17
Poissa

Per-Oula Juuso

Allekirjoitukset

Outi Kurkela
Puheenjohtaja

Matti Ikonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jarmo Näkkäläjärvi

Juha-Pekka Mäntyvaara
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§ 12
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 15.03.2022 ja toimitettu samana
päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan
verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja
jäsenmäärältään päätösvaltainen.
Päätös
Kokouksen puheenjohtajana toimii kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Outi
Kurkela.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Paikalla 15 valtuutettua ja 1
varavaltuutettu.
Poissa oli Per-Oula Juuso.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 13
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 29.03.2022 klo
14 mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.
enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama.
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja
tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa
määräaikaan mennessä.
Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen
osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja
omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä.
Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti
kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden
osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen
saakka.
Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä
käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole
valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida
käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä
kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston
kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu
kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä
yksinkertaisella enemmistöllä.
Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen
asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa "Ilmoitusasiat".
Päätös
Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Näkkäläjärven ja Juha-Pekka
Mäntyvaaran.
Esityslista ja sen käsittelyjärjestys hyväksyttiin.
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§ 14
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Kokouskäsittely
Nuorisovaltuuston kokous pidetään 11.4.2022.
Vanhusneuvoston kokous pidetään 5.4.2022.
Vammaisneuvoston edustajan terveiset jätettiin kirjallisena.
Ulla Keinovaara esitti, että kunnanhallitus käsittelisi vammaisneuvoston esiintuomat
asiat.
Vt kunnanjohtaja totesi, että tulevan hyvinvointikeskuksen ohjausryhmään kutsutaan
mukaan erityisryhmien edustajat.
Päätös
Puheenjohtaja totesi edellisen pykälän käsittelyn jälkeen, että valtuusto pitää tauon.
Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta
jatkettiin samalla kokoonpanolla.
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset merkittiin
tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 50,01.03.2022
Kunnanvaltuusto, § 15, 22.03.2022
§ 15
Kehittämisen ja elinvoiman talousarvion 2021 ylitysanomus
ENODno-2020-193
Kunnanhallitus, 01.03.2022, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Mannela, Matti Ikonen
sirpa.mannela@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
Toimisto-ja tapahtumasihteeri, Henkilöstöjohtaja
Selostus
Ylitysanomus kehittämisen ja elinvoiman talousarvioon TA2021 on laadittu valtuuston
hyväksymän budjetin sekä toteuman (31.12.2021) perusteella.
Kehittämisen ja elinvoiman talousarvio 2021 on ylittymässä 11659,03 €. Suurimmaksi
osaksi tämä johtuu kaavoitusmenojen ylityksestä, jota ei saatu katettua muiden
kustannuspaikkojen ylijäämillä.
Kaavoitusmenot siirtyivät kehittämiseen ja elinvoimaan syksyllä 2020. Vuoden 2021
talousarviota tehdessä ei ollut käsitystä minkälaisia ja kuinka suuria kustannuksia
kaavoitukseen kuuluvat kulut ovat henkilöstömenojen lisäksi. Kaavoitukseen
(asemakaavoitus ja yleiskaavoitus) oli budjetoitu vuodelle 2021 kokonaisuudessaan
54200 €. Toteutuneet kustannukset asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen osalta
olivat yhteensä 105503,68 €, ylitys yhteensä 51303,68 €. Tätä kustannusten ylitystä ei
saatu kokonaisuudessaan katettua muiden kustannuspaikkojen ylijäämillä.
Toimialalla kustannuksien alituksia tuli seuraavilta osin: elinkeinotoimi 47169,22 €,
tapahtumat 2837,84 €, sidosryhmät 12719,35 € ja Järämä 6751,89 €. Ylityksiä
kaavoituksen lisäksi kehittämisen ja tutkimuksen osalta 13019,01 €,
työllisyyspalveluiden osalta 5554,91 €, maaseutupalveluiden osalta 6157,78 € sekä
lento- ja joukkoliikenteen osalta 855,87 €. Toimialan sisäisin toimin kaikkia ylityksiä ei
saatu katettua.
Lisämäärärahantarve vuoden 2021 talousarvioon on 11659,03 €.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittäminen ja
elinvoima -toimialan ylitysanomuksen 11659,03 € vuoden 2021 talousarvioon.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittäminen ja
elinvoimatoimialan ylitysanomuksen 11659,03 vuoden 2021 talousarvioon.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 22.03.2022, § 15
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kehittäminen ja
elinvoimatoimialan ylitysanomuksen 11659, 03 vuoden 2021 talousarvioon.
Päätös
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Vt kunnanjohtaja ja toimisto- ja tapahtumasihteeri alustivat asiaa.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Tiedoksi
Kehittäminen ja elinvoimatoimiala kirjanpito
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Elinvoimalautakunta, § 6,18.01.2022
Kunnanhallitus, § 35,25.01.2022
Kunnanvaltuusto, § 5,02.02.2022
Elinvoimalautakunta, § 25,22.02.2022
Kunnanhallitus, § 51,01.03.2022
Kunnanvaltuusto, § 16, 22.03.2022
§ 16
Opetustoimen ylitysanomus vuoden 2021 budjettiin
ENODno-2022-3
Elinvoimalautakunta, 18.01.2022, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Opetustoimen talousarvio on ylittymässä noin 160 000 €. Suurimmaksi osaksi tämä
johtuu henkilömenojen ylityksestä, jota ei saatu katettua muiden kustannuspaikkojen
jäämillä.
Henkilömenojen ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista.
Henkilöstömenot kasvoivat suunnitellusta seuraavista syistä:
- elinvoimalautakunta päätti Karesuvannon koululle yhden koulunkäynninohjaajan
paikan täyttämisen
- Hetan koulukeskuksessa ei voitu yhdistää alaluokkia suunnitellusti, jolloin
jouduimme palkkaamaan määräaikaisen tuntiopettajan ja opettajille tuli ylitunteja yli
suunnitellun määrän.
- poissaoloihin budjetoidut varat eivät riittäneet
Henkilöstömenojen ylitystä ei voitu kattaa muilla budjettiin kuuluvien
kustannuspaikkojen avulla, koska niihin ei jäänyt varaa.
Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuodelle 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta hakee 160 000 € ylitysoikeutta opetustoimen 2021 talousarvioon.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 25.01.2022, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
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riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
-
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy elinvoimalautakunnan tekemän
esityksen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin kokouksessa.
Kunnanhallitus edellyttää vastuuviranhaltijoiden antavan valtuustolle tarkan
selvityksen ylityksen syistä.

Kunnanvaltuusto, 02.02.2022, § 5
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy elinvoimalautakunnan
tekemän esityksen.
Äänestykset
Kunnanhallitus: "JAA" Birgitta Eira: "EI"
Jaa
Helinä Hautamäki
Janne Näkkäläjärvi
Outi Kurkela
Juha-Pekka Mäntyvaara
Elli-Maria Kultima
Per-Oula Juuso
Sari Norrgård
Ei
Leena Palojärvi
Kari-Pekka Stoor
Jarno Viitanen
Pekka Tjäderhane
Janne Laakkonen
Jarmo Näkkäläjärvi
Anja-Maija Lundell
Birgitta Eira
Satu-Marja Eira-Keskitalo
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Ulla Keinovaara
Päätös
Käydyn keskustelun aikana Birgitta Eira esitti kunnanhallituksen tekemää esitystä
jätettäväksi pöydälle.
Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara ja Jarmo Näkkäläjärvi kannattivat
pöydällepanoesitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa
esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian
ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Birgitta Eiran
tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.
Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (7) ”JAA”- ja (10) ”EI”-ääntä, joten
puheenjohtaja totesi Birgitta Eiran esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi.

Elinvoimalautakunta, 22.02.2022, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Opetustoimen talousarvio on ylittymässä noin 140 000 €. Suurimmaksi osaksi tämä
johtuu henkilömenojen ylityksestä, jota ei saatu katettua muiden kustannuspaikkojen
jäämillä.
Henkilömenojen ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista.
Henkilöstömenot kasvoivat suunnitellusta seuraavista syistä:
- elinvoimalautakunta päätti Karesuvannon koululle yhden koulunkäynninohjaajan
paikan täyttämisen
- Hetan koulukeskuksessa ei voitu yhdistää alaluokkia suunnitellusti, jolloin
jouduimme palkkaamaan määräaikaisen tuntiopettajan ja opettajille tuli ylitunteja yli
suunnitellun määrän.
- poissaoloihin budjetoidut varat eivät riittäneet
Henkilöstömenojen ylitystä ei voitu kattaa muilla budjettiin kuuluvien
kustannuspaikkojen avulla, koska niihin ei jäänyt varaa.
Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuodelle 2021.
Enontekiön kunnanvaltuuston kokouksen 2.2.-9.2.2022 5 § mukaisesti
lisäselvitykset opetustoimen ylitysanomukseen:

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
22.03.2022

2/2022

12 (21)

Toimintatuotot +95 000 € : Saamenkielisen opetuksen vuoden 2020 tasaukset (suurin
erä), pieniä eriä mm. myyntituotoissa ja avustuksissa.
Henkilöstökulut -185 500 € ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista
(luokkia ei voitu yhdistää suunnitellusti ja ylituntimäärä tällöin kasvoi) yksi
tuntiopettaja lisää; yksi koulunkäynninohjaaja lisää; Henkilöstökulujen ylitystä ei voitu
hakea aiemmin, koska ylityksen arviointi oli hankalaa koko lomarahavelan
kirjanpitoon viennin takia ja koska sairausvakuutuskorvaukset laahasivat jäljessä.
Palvelujen ostot: -94 300 € Kotikuntakorvaukset (sijoitetut oppilaat), kuljetukset (lukio),
sairaalakoulu, Kolpeneen palvelukeskus yms.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat: +35 600 € Ei voitu säästää enempää, koska pakollisia
ennakoimattomia korjauksia (henkilöhissi, ilmastointikone yms.)
Muut toimintakulut +15 000€ Ei voitu säästää enempää.
Näistä aiheutuva talousarvion ylitys n. 134 200 € tilanne 21.2.2022.

Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta opetustoimen
vuoden 2021 talousarvioon ylitystä n. 140 000€, edellämainituilla perusteluilla.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus, 01.03.2022, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Selostus
Opetustoimen talousarvio on ylittymässä noin 140 000 €. Suurimmaksi osaksi tämä
johtuu henkilömenojen ylityksestä, jota ei saatu katettua muiden kustannuspaikkojen
jäämillä.
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Henkilömenojen ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista.
Henkilöstömenot kasvoivat suunnitellusta seuraavista syistä:
- elinvoimalautakunta päätti Karesuvannon koululle yhden koulunkäynninohjaajan
paikan täyttämisen
- Hetan koulukeskuksessa ei voitu yhdistää alaluokkia suunnitellusti, jolloin palkattiin
määräaikainen tuntiopettaja
- opettajille tuli ylitunteja yli suunnitellun määrän
- poissaoloihin budjetoidut varat eivät riittäneet
Henkilöstömenojen ylitystä ei voitu kattaa muilla budjettiin kuuluvien
kustannuspaikkojen avulla, koska niihin ei jäänyt varaa.
Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuodelle 2021.
Enontekiön kunnanvaltuuston kokouksen 2.2. sekä jatkokous 9.2.2022 5 § mukaisesti
lisäselvitykset opetustoimen ylitysanomukseen ovat seuraavat:
Toimintatuotot +95 000 € : Saamenkielisen opetuksen vuoden 2020 tasaukset (suurin
erä), pieniä eriä mm. myyntituotoissa ja avustuksissa.
Henkilöstökulut -185 500 € ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista
(luokkia ei voitu yhdistää suunnitellusti ja ylituntimäärä tällöin kasvoi) yksi
tuntiopettaja lisää; yksi koulunkäynninohjaaja lisää; Henkilöstökulujen ylitystä ei voitu
hakea aiemmin, koska ylityksen arviointi oli hankalaa koko lomarahavelan
kirjanpitoon viennin takia ja koska sairausvakuutuskorvaukset laahasivat jäljessä.
Palvelujen ostot: -94 300 € Kotikuntakorvaukset (sijoitetut oppilaat), kuljetukset (lukio),
sairaalakoulu, Kolpeneen palvelukeskus yms.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat: +35 600 € ylijäämää ei ollut enempää, koska tuli pakollisia
ennakoimattomia korjauksia (henkilöhissi, ilmastointikone yms.)
Muut toimintakulut +15 000€ ylijäämää ei ollut enempää.
Näistä aiheutuva talousarvion ylitys n. 134 200 € tilanne 21.2.2022.
Elinvoimalautakunta kokouksessaan 22.2.2022 § 24 hakee kunnanhallitukselta ja
edelleen valtuustolta opetustoimen vuoden 2021 talousarvioon ylitystä n. 140 000€,
edellämainituilla perusteluilla.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle opetustoimen vuoden 2021
talousarvioon ylitystä n. 140 000€:lla selostusosan perusteluilla.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Puheenjohtaja esitti, että pidetään tauko klo 12.40 alkaen. Tauon jälkeen
puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatketaan
alkuperäisellä kokoonpanolla.
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Kunnanhallitus kuuli hallinnollista rehtoria.
Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan hakemuksen opetustoimen vuoden
2021 talousarvioon ylistystä n. 140 000 eurolla selostusosan perusteella.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle opetustoimen vuoden 2021
talousarvioon ylitystä n. 140 000 eurolla selostusosan perusteella.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 22.03.2022, § 16
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle opetustoimen vuoden 2021
talousarvioon ylitystä n. 140 000 eurolla selostusosan perusteella.
Päätös
Virpi Labba ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja alusti asiasta ja avasi keskustelun. Hallinnollinen rehtori vastasi
esitettyihin kysymyksiin.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko.
Esteellisyys
Virpi Labba
Tiedoksi
Hallinnollinen rehtori Kirjanpito
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Kunnanhallitus, § 69,14.03.2022
Kunnanvaltuusto, § 17, 22.03.2022
§ 17
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtojen määrittäminen
ENODno-2021-502
Kunnanhallitus, 14.03.2022, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Ikonen, Birgitta Eira
matti.ikonen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Kuntalain 38 § 3. momentin mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena
kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuntalain 41 § 1. momentin
mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko
toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Enontekiön kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa
haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa
kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoista päättää kunnanvaltuusto hallintosäännön §
38:n mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka
täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot
ovat; soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden
tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä.
Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä, hyviä
vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle
eduksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka
täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot
ovat; soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden
tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä.
Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä, hyviä
vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle
eduksi.
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Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 22.03.2022, § 17
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka täytetään
toistaiseksi voimassa olevana ja, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat;
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden
tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä.
Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä, hyviä
vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle
eduksi.

Päätös
Tauon päätteeksi puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta
jatkettiin alkuperäisellä kokoonpanolla.
Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta.
Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Tiedoksi
Henkilöstöjohtaja vt Kunnanjohtaja
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§ 18
Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

Päätös
Puheenjohtaja totesi, että merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
1. Tehtävien haettavaksi julistaminen, rekrytointifirman käyttö kunnanjohtajan ja
hallintojohtajan virkojen täytössä
2. Tulevaisuusvaliokunta vierailee Enontekiön kunnassa huhtikuun alkupuolella
3. Kunnanhallituksen kokous 5.4.2020 klo 14 Valtuustosalissa
4. Valtuuston iltakoulu 7.4.2022 klo 17 valtuutetuille ja varavaltuutetuille
(Lentokenttätoiminta)
5. Tulossa valtuuston iltakoulu (Kuntastrategia & Digitiekartta)
6. Virastotalo on kiinni 13.-19.4.2022
7. Liikenne- ja viestintävaliokunnan vierailu Kilpisjärvellä 26.4.2022
8. Kunnanhallituksen kokous 27.4.2022 klo 10 Kilpisjärvellä
9. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa kunnanhallituksessa
10. Talouden ja toiminnan vuosikello on julkaistu kunnan verkkosivuilla
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§ 19
Valtuustoaloitteet
Kunnan hallintosääntö 120 §
”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan
toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään
lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
Päätös
Leena Palojärvi
Teen valtuustoaloitteen, että valtuuston kokousten yhteyteen, varsinaisen kokouksen
ulkopuolella, järjestetään kyselytunteja, joiden aikana valtuutetut voivat esittää
etukäteen valmisteltuja kysymyksiä viranhaltijoille. Kokouksen aikana, eri pykälien
kohdalla, asioiden käsittely viivästyy koska puheenvuorot rönsyävät varsinaisten
asioiden ulkopuolelle.
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Kunnallisvalitus
§15, §16, §17
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
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 valitusviranomaiselle 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
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
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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.
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.
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.
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Muutoksenhakukielto
§12, §13, §14, §18, §19
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.

