Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Aika

24.05.2022, klo 13:21 - 18:38

Paikka

Valtuustosali

Pöytäkirja
24.05.2022

9/2022

1 (23)

Käsitellyt asiat
§ 121

Kokouksen järjestäytyminen

§ 122

Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

§ 123

Tilinpäätöksen 2021 esittely

§ 124

Kaavoituskatsaus 2022

§ 125

Kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 ostaminen (lääkäritalon kiinteistö)

§ 126

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 555/2022 asioissa 20342/2020 ja 20018
/2021

§ 127

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksesta Dno 585
/2022

§ 128

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 129

Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit
kokouksista

§ 130

Kunnanjohtajan ajankohtaiset / ilmoitusasiat

§ 131

Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.05.2022

9/2022

2 (23)

Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja
Pekka Tjäderhane, 1. varapuheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, 2. varapuheenjohtaja
Helinä Hautamäki
Jarno Viitanen
Kari-Pekka Stoor
Muut saapuvilla olleet
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, sihteeri
Outi Kurkela, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, esittelijä
Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, saapui 15:28, poistui 16:08
Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, saapui 13:32, poistui 15:08
Poissa

Janne Näkkäläjärvi
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
26.05.2022

26.05.2022
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Kari-Pekka Stoor
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§ 121
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 totesi läsnäolijat. Paikalla 6 jäsentä sekä
kunnanvaltuuston 1. sekä 2. varapuheenjohtaja. Poissa Janne Näkkäläjärvi.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Hautamäen ja Kari-Pekka Stoorin.
Kokouksen työjärjestykseen tehdään lisäys, että pykälässä § 122, Kunnanvaltuuston
päätösten toimeenpano, käsitellään tarkastettu valtuuston kokouksen 18.5.2022
pöytäkirja.
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§ 122
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Seloste
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt
toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä
päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja
päätettävä niiden täytäntöönpanosta.
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 18.5.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:
§ 25 Enontekiön tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen; sijaintipaikan
valinta
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätöksen lailliseksi ja panna
sen täytäntöön.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että § 121 tehdyllä lisäyksellä, pykälässä käsitellään
kunnanvaltuuston kokouksen 18.5.2022 pöytäkirja, joka on tarkastettu.
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 18.5.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:
§ 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
§ 22 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
§ 23 Hetan asemakaavan muuttaminen, Pikku-Jyppyrä; kaavan hyväksyminen
§ 24 Kilpisjärven Revontulentien RM -tonttien hinnoittelu
§ 25 Enontekiön tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen; sijaintipaikan
valinta
§ 26 Kuntastrategia 2021-2025
§ 27 Enontekiön lentoaseman peruskorjaus: ENF 2022-2023
§ 28 Ilmoitusasiat
§ 29 Valtuustoaloitteet
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Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätökset lailliseksi ja panna
ne täytäntöön.
Tiedoksi
Tekninen johtaja Controller/pääkirjanpitäjä Maankäyttöinsinööri
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§ 123
Tilinpäätöksen 2021 esittely
ENODno-2022-183
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Markus Viljanen
matti.ikonen@enontekio.fi, markus.viljanen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, Pääkirjanpitäjä-controller
Selostus
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on
tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston
on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen
allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,
tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös
tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan
konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen
on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä
tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Kunnan tilinpäätöksen 2021 ylijäämä on 9 331 451 euroa vuosikatteen ollessa 1 849
424 euroa. Kunnan toimintatuotot ylittivät talousarvion 1 387 077 eurolla, mikä johtuu
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lähinnä tukien/avustusten ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen
ylittymisestä. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 281 616 euroa, josta noin puolet oli
opetustoimessa.
Muutettuun talousarvioon nähden perus- ja ympäristöterveydenhuolto alittui 473 170
euroa. Erikoissairaanhoito ylitti alkuperäisen talousarvion 222 583 eurolla, mutta alitti
muutetun talousarvion 454 417 eurolla. Infrastruktuuri toimialalla tonttien
myyntivoitot (pääosin Kilpisjärvellä) olivat 611 843 euroa.
Valtionosuudet toteutuivat 165 677 euroa yli talousarvion. Kejo-tuotot puolestaan
ylittivät talousarvion 762 136 eurolla. Edelliseen vuoteen nähden Kejo-tuotot olivat
740 014 euroa suuremmat. Satunnaiset tuotot ovat Enontekiön Sähkö Oy:n
osakkeiden myynnistä aiheutunut myyntivoitto, joka on merkittävin tilikauden
ylijäämään vaikuttanut erä.

Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan tilinpäätöksen 2021 esittelyn.
Tilinpäätösasiakirja ml. konserni käsitellään touko-/kesäkuun kokouksessa.
Päätös
Puheenjohtaja kutsui Controller/pääkirjanpitäjän asiantuntijana esittelemään kunnan
tilinpäätöstä.
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan tilinpäätöksen 2021 esittelyn.
Tilinpäätösasiakirja ml. konserni käsitellään kesäkuun kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että pidetään kokoustauko.
Tiedoksi
Controller/pääkirjanpitäjä Henkilöstöjohtaja
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§ 124
Kaavoituskatsaus 2022
ENODno-2022-178
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Liitteet

1 Kaavoituskatsaus 2022
Selostus
Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa
laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille
tulevista kaava-asioista. Maankäyttöinsinööri on valmistellut kaavoituskatsauksen
vuodelle 2022.
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maankäytön suunnittelusta ja
kaavoituksesta (Hallintosääntö 19 §, kohta 34).
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Enontekiön kunnan
kaavoituskatsauksen vuodelle 2022 ja tiedottaa MRL 7 § 2. mom:n mukaisella tavalla.
Päätös
Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin
samalla kokoonpanolla.
Puheenjohtaja kutsui asiantuntijaksi maankäyttöinsinöörin pitämään
kaavoituskatsauksen.
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Enontekiön kunnan
kaavoituskatsauksen vuodelle 2022 ja tiedottaa MRL 7 § 2.mom:n mukaisella tavalla.
Puheenjohtaja totesi, että pidetään tekninen tauko.
Tiedoksi
Maankäyttöinsinööri
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§ 125
Kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 ostaminen (lääkäritalon kiinteistö)
ENODno-2022-169
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Selostus
Maanomistajan kanssa on neuvoteltu noin 2150m2:n suuruisen kiinteistön Nurmi 47-
401-35-3 ostamisesta. Kysymyksessä on niin sanottu lääkäritalon kiinteistö sekä sillä
sijaitseva rakennus. Kiinteistö hankitaan kunnalle ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen yksikön rakennuspaikaksi. Alueella on voimassa Hetan asemakaava
ja aluetta koskee kaavamerkintä YS eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien
rakennusten korttelialue. Kiinteistön kauppahinnaksi on sovittu 38 235,66 euroa.
Lisäksi Enontekiön kunta kunnostaa Vartiotien tieosuuden, kunnan kiinteistöllä
sijaitsevilta osin, kesän 2022 aikana.
Kauppakirjan luonnos on nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ostaa kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 kauppakirjan mukaisin
ehdoin hintaan 38.235,66 euroa.
Päätös
Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla
kokoonpanolla.
Esittelijä teki muutosehdotuksen: Esittelijä esitti, että asian käsittely siirretään
seuraavaan kokoukseen.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asian käsittely siirretään seuraavaan
kokoukseen.
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§ 126
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 555/2022 asioissa 20342/2020 ja 20018/2021
ENODno-2020-57
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 555/2022 asioissa 20342/2020 ja 20018
/2021
Verkkojulkisuus rajoitettu
Selostus
Kuntaan on saapunut 28.4.2022 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 555/2022
asioissa 20342/2020 ja 20018/2021.
Kunnallisvalituksessa on valitettu seuraavista päätöksistä:
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 62,
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 63,
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 64,
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 65,
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 66,
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 67,
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 68,
Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 69.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää kokoustallenteen hankkimista koskevan vaatimuksen.
Hallinto-oikeus jättää tutkimatta ********* esittämän hallintojohtajan menettelyä ja
********* asiakumppaneineen esittämän kunnan asiakirjapyyntöön vastaamista
koskevan kanteluluontoisen arvostelun.
Hallinto-oikeus jättää tutkimatta ********* valituksen valtuuston päätöksistä
2.12.2020 § 62–64 ja 68–69.
Hallinto-oikeus jättää tutkimatta *********sekä hänen asiakumppaneidensa
valituksen päätöksestä 2.12.2020 § 62. Lisäksi hallinto-oikeus jättää tutkimatta
********* asiakumppaneineen vastaselityksessä ja valituksen täydennyksessä ensi
kertaa esittämät valitusperusteet.
Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen kunnanvaltuuston
päätösten 2.12.2020 § 65 ja § 66 osalta.
Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen 2.12.2020 § 67.
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Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen ********* esittämästä
täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta kunnanvaltuuston päätösten
2.12.2020 § 65 ja § 66 osalta raukeaa.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Tjäderhane, Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
28.04.2022 555/2022 tiedoksi ja päättää, että ei hae muutosta hallinto-oikeuden
päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Äänestykset
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian
ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Elli-Maria
Kultiman tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.
Jaa
Kari-Pekka Stoor
Jarno Viitanen
Pekka Tjäderhane
Ei
Helinä Hautamäki
Elli-Maria Kultima
Päätös
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Palojärvi sekä vt kunnanjohtaja Birgitta Eira
ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat paikalta. Kokouksen puheenjohtajana
tämän pykälän käsittelyn ajan toimii kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka
Tjäderhane.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Helinä Hautamäki esitti, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Kunnanhallitus
hyväksyi yksimielisesti esityksen.
Elli-Maria Kultima esitti, että ei lähdetä hakemaan muutosta mutta valmistellaan
seuraavaan kokoukseen suunnitelma miten asiassa edetään. Tavoitteena että
myönteinen päätös tulee voimaan. Helinä Hautamäki kannatti Elli-Maria Kultiman
esitystä.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian
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ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Elli-Maria
Kultiman tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.
Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (3) ”JAA”- ja (2) ”EI”-ääntä, joten
puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Esteellisyys
Leena Palojärvi, Birgitta Eira
Tiedoksi
Henkilöstöjohtaja
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§ 127
Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksesta Dno 585/2022
ENODno-2022-21
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Enontekiön kunnalta lausuntoa *********
tekemän kunnallisvalituksen johdosta Enontekiön kunnanvaltuuston päätöksestä
2.2.2022 § 8 Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt.
Lausunnossa on annettava selostus asiasta, vastattava oikeudenkäynnin osapuolen
esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuttava esitetystä selvityksestä.
Päätös, josta valitetaan; Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 2.2.2022 § 8
Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt.

Lausunto virkavaalin lainmukaisuuteen
Kunnanhallituksen käsittelyssä 25.1.2022 § 11 todettiin kunnanjohtajan viran tulevan
avoimeksi 1.3.2022 lukien. Kunnanhallitus päätti esittää 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.
Enontekiön kunnanvaltuusto käsitteli asiaa kunnanjohtajan tehtävien
väliaikaisjärjestely 2.2.2022 ja jatkokokouksessa 9.2.2022 § 8. Kokouksessa
äänestettiin kunnanhallituksen esityksestä.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 ”JAA”- ja 8 ”EI”-ääntä, joten
puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi.
********* 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. Valtuusto edellytti
päätöksessään avoimen viran hoitajalta suostumusta enintään 6 kuukauden ajaksi tai
siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan varsinainen viranhoitaja.
********* toimittama kirjallinen suostumus ei mahdollistanut käytettävyyttä
valtuuston päätöksen mukaiseen avoimen viran hoitamiseen alle kolmen (3)
kuukauden tai yli kolmen (3) kuukauden osalta.
********* toimittama kirjallinen suostumus "Annan suostumukseni Enontekiön
kunnan avoimen viranhoitoon enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tällä suostumuksella
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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.
Puheenjohtaja totesi, että kirjallisen suostumuksen antaneista, suostumuksen
perusteella vain ********* voidaan valita avoimen viran hoitajaksi.
Kunnanvaltuusto päätti, että kunnanjohtajan avoin virka hoidetaan suostumuksen
perusteella, ilman hakumenettelyä, ja valtuusto valitsi kunnanjohtajan avoimen
viranhoitajaksi ********* määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen asti,
kunnes tehtävään on valittu vakinainen viranhaltija.

1.Vaatimus
Valtuuston päätös on kumottava ja päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä kuntalain,
tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja perustuslain vastaisena, sillä päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä ja kunnanvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa.
Lausunto
Enontekiön kunta katsoo, että valtuusto päätti asian toimivaltansa ja voimassa olevien
lakien mukaisesti.
********* kirjallinen suostumus luettiin kokouksessa esityksen laatijan Janne
Näkkäläjärven sekä kokouksen puheenjohtajan toimesta kaikille valtuutetuille
perusteluineen, jotka on kirjattu päätöspöytäkirjaan, mm. Jämsenin kokemus ja
koulutustiedot tuotiin näin esille valtuutetuille (Perustuslaki 6 §).
Valtuusto halusi myös tietää ********* koulutuksen ja kokemuksen tarkemmin mm.
hänen suorittamansa tutkinnot, jolloin niitä kysyttiin häneltä. Tällä haluttiin varmistaa
tosiasiallinen yhdenvertainen kohtelu.
Valtuusto selvitti molempien suostumuksenantajien kokemus- ja koulutustiedot (10 §),
näin ollen suostumuksen antajia kohdeltiin samoin.
Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 3 §:n mukaan;
Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos
määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus,
avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu
näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista
virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. (29.6.2021/627)
Edelleen lain 4 §:n mukaan Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa
ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan
virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.
Yhdenvertaisuuslaki 3 luku 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän,
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden,
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
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Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen
yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen
tai poistaminen, ei ole syrjintää (9 §).
Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin
vertailukelpoisessa tilanteessa.
2. Vaatimus
Enontekiön kunnanjohtajan avoimen viran hoitajaksi on valittava ansioituneimpana
suostumuksen antajana yhteiskuntatieteiden maisteri ********* joka on toiminut 22
vuotta kunnanjohtajana ja noin 28 vuotta kunta-alan tai siihen verrattavissa
esimiestehtävissä.
Lausunto
Enontekiön kunta katsoo, että valtuusto päätti asian toimivaltansa puitteissa.
Kuntalaki 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto lisäksi 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)
Edelleen Enontekiön kunnan hallintosääntö 29 §:n mukaan; Kunnanvaltuusto voi
kuitenkin, milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta
kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan määräaikaisen viranhoitajan tai avoimen
viran hoitajan enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi sekä hallintosäännön 38 §:n mukaan
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

3. Vaatimus
Kunta on velvoitettava korvaamaan valituksen laatimisesta aiheutuneet valittajan 1 200
euron oikeudenkäyntikulut.
Lausunto
Enontekiön kunta katsoo, että se ei ole korvausvelvollinen.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle selostusosassa
mainitun lausunnon.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Äänestykset
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian
ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Elli-Maria
Kultiman tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.
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Jaa
Jarno Viitanen
Leena Palojärvi
Kari-Pekka Stoor
Pekka Tjäderhane
Ei
Helinä Hautamäki
Elli-Maria Kultima
Päätös
vt kunnanjohtaja Birgitta Eira ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikalta pykälän
käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Elli-Maria Kultima teki esityksen, että tehty valitus hyväksytään.
Valtuuston päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe. Äänestyksessä
päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys, joka ei sisältänyt esitystä henkilöstä
lainkaan. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kirjallisen suostumuksen
antaneista, suostumuksen perusteella vain Birgitta Eira voidaan valita avoimen viran
hoitajaksi.
Tämä tarkoittaa, että mitään valintaa ei päästy tekemään valtuustossa. Em.
menettelyllä rajattiin pois ainoa kokenut ja ansioitunut suostumuksen antaja.
Valtuuston päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä. Katsomme, että päätöstä
tehtäessä ei noudatettu ainakaan yhdenvertaisuuslakia, hallintolakia eikä hallintolain
mukaisia hallinnon oikeusperiaatteita.
Hallinnon oikeusperiaatteet ohjaavat viranomaisen päätösharkintaa ja muuta asian
käsittelyä: - yhdenvertaisuusperiaate, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun,
johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen - tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka
mukaan viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä
harkintavaltaa saa käyttää väärin Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja
päätös on mainittujen lakien vastainen. Huolellisesti ja tasapuolisesti tehty hakijoiden
ansiovertailu on keskeinen osa päätöksen perustelua.
Tämä on mielestämme vastoin yhdenvertaisuuslakia. Suostumuksen antaja ei
kohdeltu yhdenvertaisesti. Valittaja perustelee valituksen ja yhdymme siihen, koska se
on perusteltu, huomioiden lainsäädäntö. Helinä Hautamäki kannatti Elli-Maria
Kultiman esitystä.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian
ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Elli-Maria
Kultiman tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.
Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (4) ”JAA”- ja (2) ”EI”-ääntä, joten
puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
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Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Elli-Maria Kultima sekä Helinä Hautamäki jättivät suullisen eriävän mielipiteen.
Eriävä mielipide
Elli-Maria Kultima
Jätän suullisen eriävän mielipiteen
Helinä Hautamäki
jätän eriävän mielipiteen
Esteellisyys
Birgitta Eira
Tiedoksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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§ 128
Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi
päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92
§:ssä.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on
ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä
lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt,
ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30
päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 23 Canon monitoimilaitteen päivitys, 12.05.2022
Henkilöstö :
§ 24 Kunnan autojen huoltovastuusta maksettava lisäkorvaus., 13.05.2022
Muu päätös:
§ 25 Talteenotettujen seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen.,
13.05.2022
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Päätös
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
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§ 129
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§ 130
Kunnanjohtajan ajankohtaiset / ilmoitusasiat
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten
ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Kokouskäsittely
Kunnanjohtajan ilmoitusasiat:
Lapin sähkövoima Oy:n yhtiökokous 17.5.
Tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa Kiepissä 20.5.
Hoivayksikön ohjausryhmän kokous 23.5.
Tapaaminen opetustoimen henkilöstön kanssa 23.5.
Saanajoen-kaava, tilaisuudet; Kilpisjärvi 13.6. sekä etä-/valtuustosali 21.6.
Jyppyrä – Paljasselkähanke, tilaisuus elokuussa
Tulevat tapahtumat:
Poroparlamentti 6.6.
Käynti Iso-Britannian suurlähetystössä 9.6.
Kuntapuheenjohtajapäivät 15. - 16.6.
Saamelaiskäräjien vaalikauden juhlatilaisuus 17.6.
Tulevat kunnanhallituksen kokoukset:
Hallituksen kokous 7.6. siirretään pidettäväksi 10.6. klo 14
Tulevat valtuuston kokoukset:
Valtuuston kokous 8.6. perutaan
Valtuuston kokous 22.6.
Muut ajankohtaiset asiat
Karesuvannon väistötilat
ARA-hakemuksen tilanne
Päätös
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.
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§ 131
Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella
kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.
Kokouskäsittely
Elli-Maria Kultima toi esille
1. Kokousaikataulut muuttuvat koko ajan.
2. Hallituksen kokousasiakirjat tulevat myöhässä 3-4 päivää (torstai-perjantai) ennen
kokousta ja edessä viikonloppu, jolloin asioiden tarkistaminen /lisäselvityksien
saaminen mahdotonta. Asiakirjojen toimittaminen 7 päivää ennen kokousta ei ole
toteutunut kuukausiin.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§121, §122, §123, §124, §125, §126, §127, §128, §129, §130, §131
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.

