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§ 105
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 7 jäsentä sekä
kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kari-Pekka Stoor ja Jarno Viitanen.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus pitää tauon.
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§ 106
Kunnanjohtajan viran täyttäminen
ENODno-2021-502
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Birgitta Eira
matti.ikonen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Kunnanjohtajan virka tulee laittaa haettavaksi, koska vt kunnanjohtaja on valittu
avoimen viran hoitajaksi 1.3.2022 lukien enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen
saakka kunnes viran varsinainen hoitaja aloittaa tehtävässä. Kunnanvaltuusto päätti
kokouksessaan 23.3.2022 § 17 kunnanjohtajan virasta seuraavaa; 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.
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.
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.
Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Hakuilmoitus on
nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022
ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Tämä
pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022
ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Tämä
pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Henkilöstöjohtaja
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§ 107
Hallintojohtajan viran täyttäminen
ENODno-2022-11
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Birgitta Eira
matti.ikonen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Hallintojohtajan virka on tullut avoimeksi 6.3.2022 lukien. Kunnanhallitus päätti
kokouksessaan 1.3.2022 § 46 , että hallintojohtajan tehtäviä hoidetaan sisäisin
järjestelyin siihen saakka kunnes tehtävään valitaan varsinainen viranhoitaja.
Hallintojohtajan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin siten, että henkilöstöjohtaja,
controller/pääkirjanpitäjä sekä vastaava toimistosihteeri hoitavat omien
tehtävien ohella hallintojohtajan avoimen viran tehtäviä. Sisäiset järjestelyt ovat
voimassa siihen saakka, kunnes tehtävän varsinainen hoitaja aloittaa tehtävässä.
Hallintojohtaja johtaa kunnan hallintotoimialaa ja vastaa kestävästä kunnan
hallinnosta. Hallintojohtaja vastaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessista. Hallintojohtaja tukee kunnanjohtajaa kuntakonsernin
kehittämisessä.
Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat kunnanhallituksen asioiden valmistelu
yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanvaltuuston ja –hallituksen sihteerin
tehtävät sekä päätösten täytäntöönpano. Hallintojohtaja vastaa hallinnon toimialasta,
johon kuuluu kunnan talous- ja tietohallinto- sekä ICT-hallinto sekä ruoka- ja
puhtauspalvelutoimialan johtaminen. Tehtävään sisältyy esihenkilötyötä.
Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja hallintosäännön mukaan
kunnanjohtajan sijainen.
Hallintosäännön 40 §:n mukaan valtuusto valitsee prosessinjohtajat (kunnanjohtaja,
hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja).
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.
Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Hakuilmoitus on
nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022
väliseksi ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
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Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022
väliseksi ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Henkilöstöjohtaja
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§ 108
Hommakankaan asemakaavan muuttaminen: korttelit 9 - 52; kaavaluonnos nähtäville
ENODno-2021-152
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Hommakangas k 9-52 muutos kaavaluonnos MRA30
2 Hommakangas k 9-52 muutos kaavaselostus MRA30
3 Hommakangas k 9-52 muutos OAS, 21.4.2022
Selostus
Hommakankaan asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 7.5.2021. Hommakangas
sijaitsee Yli-Kyrön alueella lähellä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajaa.
Hommakankaan asemakaava-alueen omistaa Enontekiön yhteismetsä. 1990 -luvun
alussa laaditun Hommakankaan asemakaavan ”kuningasajatus” täyden palvelun
lomakeskuksesta ei ole toteutunut. Voimassa olevaa asemakaavaa ei voi pitää tällä
hetkellä enää ajantasaisena. Asemakaava on toteutunut vain pieneltäosin,
toteutuneilta osinkin pääasiassa vasta kaavan muutosten jälkeen.
Maanomistajan tavoitteena on saneerata kaava niin, että alueelle rakennettu
vesihuollon verkosto voidaan hyödyntää ja kaava osoitetaan maankäytöltään nykyistä
kysyntää vastaavaksi. Yhteismetsän tavoitteena on myös kumota asemakaava niiltä
osin, missä toteuttaminen ei ole luonnonolosuhteet ja toteuttamisen taloudellisuus
huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.
Kaavaluonnoksen sisältö tiivistetysti:
Hommakankaan asemakaavan saneeraus on laadittu maanomistajan Enontekiön
yhteismetsän tavoitetta noudattaen. Kaavan saneerauksella ja osittaisella
kumoamisella Hommakankaan asemakaava muutetaan niin, että kaava vastaa
nykyaikaiselle loma-asuntoalueen asemakaavalle
asetettavia vaatimuksia ja rakentajien kysyntään toimivasta loma-asuinympäristöstä.
Vaikka asemakaavoitettavaksi jäävä alue pinta-alaltaan pienenee merkittävästi,
nykyaikainen rakentamistapa huomioon otettuna rakennusoikeuden määrä säilyy
lähes vanhan asemakaavan mukaisena. Rakennuspaikkojen koko kasvaa ja
kokonaismäärä pienenee. Kaavaan ei osoiteta aikaisemman kaavan mukaisia
tarpeettomiksi osoittautuneita liikerakennusten ja yleisten rakennusten
korttelialueita eikä torialueita.
Kaavan saneerauksessa on otettu huomioon alueelle rakennettu vesihuollon verkosto
ja olemassa oleva tiestö niin, että kaikki alueen luonnontilaa muuttaneet toimet
hyödynnetään saneerattua kaavaa toteutettaessa. Kaavan osittaisella kumoamisella
kaavan ulkopuolelle jäävällä alueella on alueen luontoarvoiltaan arvokkaimmat suo- ja
ranta-alueet. Uudelleen muodostuvassa Hommakankaan asemakaavassa kaikki
rakentaminen sijoitetaan rakentamiseen hyvin soveltuville alueille. Kaikki
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luontoarvoiltaan arvokkaat alueet jäävät asemakaava-alueen ulkopuolelle.
Muutoksella asemakaavaan ei osoiteta yhtään rantaviivaan rajoittuvaa
rakennuspaikkaa. Rannat jäävät virkistysalueiksi, joihin myös reitit sijoittuvat.
Hommakankaan asemakaavaan muodostuu yksi erillispientalojen kortteli. Kortteliin
osoitetaan neljä ohjeellista rakennuspaikkaa pysyvään asumiseen, rakennusoikeutta

yhteensä 1200 k-m2. Kaavalla muodostuu myös yksi teollisuusrakennusten kortteli,
johon osoitetaan kolme ohjeellista rakennuspaikkaa, rakennusoikeutta yhteensä 900
k-m2.

Loma-asuntojen korttelialuetta muodostuu 26,717 ha. Loma-asuntojen
korttelialueiden pinta-ala vähenee 5,694 ha. Rakennusoikeutta loma-asuntojen

korttelialueille osoitetaan 18900 k-m2. Siinä on kasvua 2650 k-m2 vaikka
korttelialueiden pinta-ala alenee 5,69 ha. Ohjeellisia rakennuspaikkoja loma-asuntojen
korttelialueille osoitetaan 86, keskikoko siten n. 3100 m2 ja keskimääräinen

rakennusoikeus n. 220 k-m2. Rakennusoikeudet vaihtelevat maasto-olosuhteiden ja
sijainnin mukaan välillä 150 – 300 k-m2. Loma-asuinrakennusten korttelialueiden
tehokkuusluvuksi muodostuu e=0,07. RA-kortteleihin 10 ja 12 saa sijoittaa loma-
asuntojen lisäksi liikerakennuksia ja muita työtilarakennuksia, lähinnä etätöitä
ajatellen.

Virkistys ja retkeilyaluetta kaavalla muodostuu 16,1 ha. Alueita on osoitettu
reittiverkoston tarpeisiin, viihtyisän loma-asuinympäristön muodostamiseksi,
pienmaiseman säilyttämiseksi (rinnealueet) ja luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseksi (suot ja kosteikot, rannat). Katualuetta muodostuu 8,14 ha, kaavaan
sisältyy Vuontispirtintien liikennealuetta 0,55 ha. Vesialueita kaavaan sisältyy 3,17 ha.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää asettaa Hommakankaan korttelien 9 - 52 asemakaavan
muutoksen luonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).
Päätös
Puheenjohtaja ilmoitti hallituksen pitävän tauon. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti
nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.
Puheenjohtaja kutsui paikalle asiantuntijaksi maankäyttöinsinööri Kai Takkusen.
Kunnanhallitus päättää asettaa Hommakankaan korttelien 9 - 52 asemakaavan
muutoksen luonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).
Tiedoksi
Enontekiön yhteismetsä, kaavakonsultti, maankäyttöinsinööri
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§ 109
Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos, Saajontie; asemakaava vireille
ENODno-2022-116
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.4.2022; Saajontie
Kiinteistön 47-403-1-91 omistajat ovat hakeneet Yli-Kyrön ranta-asemakaavan
muutosta.
Ranta-asemakaavan muutosta haetaan Saajontien varressa olevien, Ounasjokeen
rajoittuvien kiinteistöjen 47-403-1-89 ja 47-403-1-91 alueelle. Suunnittelualueen
molemmat kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa.
Kaavamuutoksen tavoitteena on poistaa nykyisessä kaavassa kahdelle eri kiinteistölle
kuuluva matkailupalvelujen kortteli 75 (RM), joka sijaitsee osittain valtakunnallisesti
arvokkaalla tuulikerrostumalla. Kiinteistön 47-403-1-91 osalta RM -korttelista
vapautuva rakennusoikeus on tavoitteena osoittaa kahtena normaalina
omarantaisena lomarakennuspaikkana (RA). Kiinteistön 47-403-1-89 osalta tavoitteena
on lisätä rakennusoikeutta kiinteistöllä sijaitsevalle korttelin 76 pientalon
rakennuspaikalle (AO) ja/tai osoittaa kiinteistölle 1-2 uutta lomarakennuspaikkaa (RA).
Kaavamuutos hyödyttää erityisesti hakijoita, minkä vuoksi he sitoutuvat maksamaan
kaavamuutoksesta aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan. Mikäli kaavamuutos
hyödyttää myös kiinteistön 47-403-1-89 omistajaa esimerkiksi arvon nousuna
rakennusoikeuden lisääntyessä, hakija keskustelee kulujen jakamisesta kiinteistön 47-
403-1-89 omistajan kanssa.
Kiinteistön 47-403-1-91 omistajat ovat teettäneet hakemuksensa tueksi selvityksen
tilan Ainola 47-403-1-91 kiinteistönmuodostuksesta ja rakennusoikeudesta.
Selvityksen perusteella rakennusoikeus on siirrettävissä kaavamuutoksella rantaan.
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, vt. kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Saajontien aluetta koskevan Yli-Kyrön ranta-
asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville (MRL 63 §).
Päätös
Puheenjohtaja kutsui paikalle asiantuntijaksi maankäyttöinsinööri Kai Takkusen.
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Saajontien aluetta koskevan Yli-Kyrön ranta-
asemakaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville (MRL 63 §).
Tiedoksi
maanomistajat, maankäyttöinsinööri, tekninen johtaja
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§ 110
Enontekiön kunnan lausunto kaivoslain muuttamiseen; VN/12316/2019
ENODno-2022-145
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Liitteet

1 Enontekiön kunnan lausunto kaivoslakiluonnokseen, kh 10.5.2022 § 110

Oheismateriaali
1 Täydennyslausuntopyyntö kunnille luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain
muuttamisesta ja liitteet
Selostus
Työ- ja elinkeinoministeriöstä on tullut seuraava täydennyslausuntopyyntö kunnille:
luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta.
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta on ollut
lausuntokierroksella 3.3.- 12.4.2022. Valitettavasti kunnat ovat jääneet epähuomiossa
pois lausuntopyynnön jakelulistalta. Lausuntokierroksesta tiedotettiin myös eri
kanavien kautta, ja osa kunnista onkin toimittanut lausunnon hallituksen
esitysluonnoksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa kuitenkin vielä erikseen
kohdistaa lausuntopyynnön kunnille lausuntoajalle 20.4.-18.5.2022.
Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen
kokonaisuuteen”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuusuuden turvaava Suomi” ja
sen tavoitteeseen 8 ”Parannetaan kaivosten ympäristönsuojelua”. Tässä esityksessä
tavoitteena on esittää sellaisia ympäristönsuojelua parantavia säännöksiä, jotka
liittyvät kaivoslain ja työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan. Esityksessä on myös
vastattu kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteesta eduskunnan kirjelmässä annettuihin
huomioihin. Lisäksi kaivosviranomaisen lupatoimintaa tarkennettaisiin myös
asetustasolla, tämän vuoksi on esitetty valtuuksia antaa valtioneuvoston asetuksella
tarkempia säännöksiä. Esityksen tavoitteena on ympäristönsuojelun tason
parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen
hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi esityksellä
parannetaan lupamenettelyjen toimivuutta.
Esityksessä ehdotetaan paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien
parantamiseksi, että kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on kunnan
hyväksymä kaava. Muun muassa paikallisen hyväksyttävyyden ja
vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi esityksessä ehdotetaan lisäksi muiden
elinkeinojen huomioon ottamista nykyistä vahvemmin kaivoslain mukaisessa
lupaharkinnassa. Esityksessä ehdotetaan kiinteistön omistajan aseman
parantamiseksi ja alueen asukkaiden kokemien haittojen vähentämiseksi tiukennuksia
malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskeviin edellytyksiin, muun muassa
maanomistajien suostumuksen edellyttämistä, kun malminetsintälupa on ollut
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voimassa kymmenen vuotta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tiedonsaantioikeuksien
parantamista vuosittain pidettävillä avoimilla yleisötilaisuuksilla.
Varaussääntelyyn esitetään useita muutoksia, muun muassa varausaluetta koskevan
veronluonteinen maksun käyttöönottoa ja varausajan lyhentämistä.
Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi kaivoslain mukaisessa sääntelyssä
esityksessä ehdotetaan muutosesityksiä, joiden tarkoituksena on huomioida
maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset
entistä vahvemmin kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. Esityksessä ehdotetaan
myös muutoksia kaivoslain mukaisiin yleisiin periaatteisiin muun muassa, että
kaivostoiminnan kaikissa vaiheissa toiminnanharjoittaja hyödyntää kaikki alueella
tavatut kaivosmineraalit, jotka ovat toiminnanharjoittajalle teknistaloudellisesti
hyödynnettävissä. Lisäksi esitys sisältää tarkennuksia viranomaisten
neuvontavelvollisuuteen liittyvään sääntelyyn ja ilmoitusmenettelyä kiinteistön
omistajan suostumuksella toteuttavalle malminetsinnälle. Esityksessä ehdotetaan
tiukennuksia kaivoslain mukaiseen vakuussääntelyyn ja muutoksia kaivostoiminnan
lopettamista koskevaan sääntelyyn siten, että kaivoksen vaiheittainen sulkeminen
otetaan huomioon kaivostoiminnan aikana entistä paremmin ja kaivoksen
lopullinensulkeminen toteutetaan vastuullisesti.
Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi hallituspuolueet ovat sopineet lisäksi
malminetsintää koskevasta kiellosta kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä valtion muilla
luonnonsuojelualueilla sallitun malminetsinnän edellytysten tiukentamisesta. Nämä
ehdotukset tulevat sisältymään luonnonsuojelulakia koskevaan hallituksen
esitysluonnokseen.
Esityksessä ehdotetaan muutoksia saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana
koskeviin säännöksiin, muun muassa täsmennyksiä luvan hakijan
selvitysvelvollisuuteen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tiedottamista ja osallistumista
koskevien säännösten osalta paliskuntien aseman yhdenmukaistamista.
Lain toimivuuden parantamiseksi esityksessä ehdotetaan muutoksia luvan siirtoa
koskevaan sääntelyyn, kaivospanttitietojen julkisuutta koskevaan sääntelyyn,
kaivostoimitusta koskevaan sääntelyyn ja hallintopakkosääntelyyn.
Lupaviranomaisten voimavarojen osalta kaivosviranomaiselle tullaan vuoden 2023
valtion talousarvioon esittämään tarvittavia resursseja. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan vuonna 2022. Kaivoslakiin ehdotettuja muutoksia on valmisteltu työ- ja
elinkeinoministeriössä virkatyönä vuosina 2020−2022.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti 13.2.2020 hankkeen tueksi työryhmän, joka
koostuu keskeisimmistä kaivosalan sidosryhmistä; ympäristöministeriö, maa- ja
metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, Saamelaiskäräjät, Lapin liitto, Pohjois-
Suomen aluehallintovirasto,Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Geologian
tutkimuskeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen Kuntaliitto
ry, Paliskuntain yhdistys, Elinkeinoelämän keskusliitto EK,Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen luonnonsuojeluliitto ry,
Kaivosteollisuus ry.
Työryhmän puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön edustaja ja
varapuheenjohtajana ympäristöministeriön edustaja. Työryhmän kokousaineistot ja
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muu valmistelussa käytetty materiaali on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön
kaivoslakihankkeen sivuilla. (https://tem.fi/kaivoslakityoryhman-kokousaineistot).
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon liittyen kaivoslain uudistukseen.
Päätös
Puheenjohtaja kutsui paikalle asiantuntijaksi maankäyttöinsinööri Kai Takkusen.
Kunnanhallitus antaa tarkennetun (liite) lausunnon kaivoslain uudistukseen.
Puheenjohtaja ilmoitti, että kunnanhallitus pitää tauon.
Tiedoksi
Työ- ja elinkeinoministeriö
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§ 111
Enontekiön tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen; sijaintipaikan valinta
ENODno-2022-151
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä, Kai Takkunen
kimmo.lamsa@enontekio.fi, kai.takkunen@enontekio.fi
Tekninen johtaja, Maankäyttöinsinööri
Oheismateriaali
1 Rakennuspaikka: vaihtoehto A Luovatievan ranta
2 Rakennuspaikka: vaihtoehto B eläinlääkäri ja lääkärintalo
3 Rakennuspaikka: vaihtoehto C Seurakunnan tontti
4 Rakennuspaikka: vaihtoehto D Päiväkodin viereinen tontti
5 Hoivayksikön sijainti kyselyn tulokset 2022 LOPPURAPORTTI
6 Ohjausryhmän kannanotto uuden hoivayksikön paikkaan liittyen
7 sähköposti 22.4.2022, Vammaisneuvoston kommentit
8 Vanhusneuvoston lausunto uuden hoivayksikön tonttivaihtoehtoihin
9 Lapin hyvinvointialueen aluehallitus 27.4.2022 89 § lausunto Aran erityisryhmien
investointihakemukseen Enontekiön Luppokoti
Enontekiölle suunnitellaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen (1.1.2023
alkaen ympärivuorokautinen asuminen) 25-30 paikan yksikköä entisen Luppokodin
tilalle. Hanke on tarpeellinen, koska Enontekiöllä käytössäolevat pitkäaikaisen
laitoshoidon tilat eivät täytä tehostetun palveluasumisen tilojen vaatimuksia ja
rakennus on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Enontekiöllä ei ole tällä hetkellä
lainkaan tehostettua palveluasumista ikääntyneille ja laitoshoitopaikat tulee purkaa.
Uudella Luppokodilla korvataan olemassa olevia laitoshoidon paikkoja (15+4) ja
varaudutaan tulevaan palvelutarpeen kasvuun, joka johtuu 75-vuotiaiden määrän
kasvamisesta. Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on antanut lausunnon hankkeesta
ja todennut sen tarpeelliseksi. Kunnanhallitus on päättänyt,kokouksessaan 5.4.2022 §
84, että Enontekiön kunta rakentaa hoivayksikön, jossa voidaan tuottaa tehostettua
palveluasumista. Uudisrakennusta varten kunta hakee Asumisen rahoittamis- ja
kehittämiskeskuksesta erityisryhmien investointiavustusta ja korkotukilainaa.
Investointiavustus liitteineen on jätetty ARAan 29.4.2022, lukuunottamatta
tonttitietoja, sillä rakennuspaikkaa ei ole vielä päätetty.
Hankkeen etenemisen kannalta on välttämätöntä päättää rakennuspaikka.
Keskustelujen ja valmistelun pohjalta on muodostunut neljä eri vaihtoehtoa, jotka
sijaitsevat Hetan kylän keskustan välittömässä läheisyydessä. Vaihtoehdoista on
laadittu karttakuvat ja ne ovat olleet nähtävillä julkisesti.
Rakennuspaikan sijainnista on toteutettu kysely kuntalaisille 12.4.-2.5.2022. Lisäksi on
pyydetty lausunnot vaikuttajaelimiltä. Vaihtoehtoja sijoituspaikaksi oli neljä;
Luovatievan ranta (A), Eläinlääkäri- lääkäritalo (B), Seurakunnan tontti (C) ja Päiväkodin
viereinen tontti (D).
Kuntalaiskyselyyn saatiin 99 vastausta ja parhaimmat kokonaispisteet 3,1 sai
vaihtoehto B, Eläinlääkäri- lääkäritalo. Toiseksi korkeimpaan pistemäärään ylsi
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vaihtoehto A, Luovatievan ranta 3,0. Seurakunnan tontin kokonaispisteet olivat 2,7 ja
Päiväkodin viereisen tontin 2,3. Kooste kuntalaiskyselystä oheismateriaalina.
Ohjausryhmän lausuntona on vaihtoehto B, Eläinlääkäri- lääkäritalo. Yksi
ohjausryhmän jäsen kannatti vaihtoehtoa D, Päiväkodin viereinen tontti. Muutoin
ohjausryhmä oli yksimielisesti vaihtoehdon B takana.
Vanhusneuvoston valinta on vaihtoehto B Eläinlääkäri- lääkäritalon tontti.
Vammaisneuvoston kommenttien perusteella vaihtoehdot A, B ja C olisivat hyviä
sijaintipaikkoja "uudelle Luppokodille". Vaihtoehto D, Päiväkodin viereinen tontti ei
saanut ollenkaan kannatusta vammaisneuvostossa.
Nuorisovaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 11.5.2022. Lausunto tuodaan
tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Eniten kannatusta saanut vaihtoehto B käsittää kaksi tonttia, Eläinlääkäri- lääkäritalon.
Mikäli hoivayksikkö päätetään rakentaa siihen, joudutaan hankkimaan lääkäritalon
kiinteistö kunnan omistukseen sekä järjestämään eläinlääkärin toiminnot uudelleen
sekä purkamaan ko. kiinteistöillä olevat rakennukset. Lääkärintalon kiinteistön
omistajan kanssa on neuvoteltu ja tavoitteena on päästä vapaaehtoisiin kauppoihin.
Kunnalla on myös mahdollisuus pakkolunastaa asemakaavan mukainen yleisten
rakennusten tontti tarvittaessa.
Vaihtoehto B:n kunnan omistamalla tontilla sijaitsevat eläinlääkäreiden ja
terveystarkastajan toimitilat, jotka tulee turvata rakentamalla toimijoille uudet tilat.
Eläinlääkäritalo on alkuperäisessä kunnossaan ja toiminnoiltaan epätarkoituksen
mukainen kahdelle eläinlääkärille, joten ko. rakennukseen tulisi jokatapauksessa
tehdä peruskorjaus ja muutostöitä tilojen saattamiseksi tämän päivän vaatimuksia
vastaavalle tasolle.
Toiseksi eniten pisteitä kuntalaiskyselyssä saanut vaihtoehto A Luovatievan ranta,
sijaitsee Hetan kylän ainoalla liiketilatontilla. Tontilla tulisi olemaan varaus myös
liiketilatoiminnalle jatkossakin. Tämä voi osaltaan tehdä tontista rauhattoman sekä
tulevaisuudessa uusi yksikkö voisi jäädä "pussin perälle" rantaan. Kaavamuutos
tontille vie ajallisesti 6kk -9kk. Lisäksi terveyskeskuksen mahdollinen uudisrakennus,
sijoittuminen ja toteutumisen aikatauluttuminen on epävarmaa ja osaltaan
riippuvaista hyvinvointialueesta. Tehostetun palveluasumisyksikön sijoittuminen
etäälle terveydenhuollon palveluista on erittäin haasteellista liikuntaesteisille
palvelujen saavuttavuuden suhteen.
Kokonaisuutena, esillä olleista vaihtoehdoista, eniten kannatusta sai vaihtoehto B
Eläinlääkäri- lääkäritalo.
Perusteluina ovat annetut lausunnot, kyselyn vastaukset sekä palveluiden läheisyys,
sijainnin toiminnallisuus olemassa oleviin ikäihmisten palveluihin nähden.
Eläinlääkäri- lääkäritalon tonttien ympäristö tukee ikäihmisten psykososiaalista ja
fyysistä hyvinvointia, sekä maisemallisesti järvelle, että toiminnallisesti koulukeskuksen
/kirkon/ aspan suuntaan. Terveyspalvelut, virikkeellinen toiminta ja yöpäivystys
ovat mahdollisia toteuttaa yhteistyössä Ounasmajojen, Aspan ja ”uuden Luppokodin”
asukkaiden välillä synergisesti.
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Asemakaavassa alue on osoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen rakennusten
korttelialueeksi (YS -merkintä). Tämä mahdollistaa alueelle hyvinvointikorttelin
rakentamisen ilman kaavamuutosta. Tulevaisuudessa kaikki sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelujen yleiset rakennukset sijoittuisivat toistensa välittömään
läheisyyteen. Hyvinvointikorttelin alueelle, on mahdollista toteuttaa
esteetön kulku kauppaan, apteekkiin ja terveyskeskukseen sekä toteuttaa yhteinen
toiminnallinen piha-alue ja ulkoilureitti, joka palvelee sekä tehostetun että tuetun
palveluasumisen asiakkaita. Tämän myötä myös Ounasmajojen asumisviihtyvyys
paranee ja heille voidaan tarjota palveluita kotinsa välittömässä läheisyydessä uuden
tehostetun palveluasumisyksikön yhteistiloissa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen
yksikön rakennuspaikaksi vaihtoehtoa B Eläinlääkäri- lääkäritalo.
Äänestykset
Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ” jaa” ja ne jotka kannattavat Helinä
Hautamäen esitystä äänestävät ”ei”.
Jaa
Jarno Viitanen
Kari-Pekka Stoor
Pekka Tjäderhane
Leena Palojärvi
Ei
Janne Näkkäläjärvi
Helinä Hautamäki
Elli-Maria Kultima
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja kutsui paikalle asiantuntijana teknisen johtajan Kimmo Lämsän sekä
maankäyttöinsinööri Kai Takkusen. Tekninen johtaja ja maankäyttöinsinööri poistuivat
kokouksesta.
Helinä Hautamäki teki esityksen. Esitän, että uuden hyvinvointikeskuksen
sijaintipaikaksi valitaan vaihtoehto D. Kyseisellä tontilla on runsaasti tilaa
tulevaisuuden kasvutarpeelle. Alueesta voisi tulla uusi palvelujen keskittymä. Myös
piha-alue aktiviteetteineen olisi helppo toteuttaa tällä alueella. Vaihtoehto B:n alue on
pieni ja ahdas, sekä aiheuttaisi tuntuvia lisäkustannuksia kunnalle olemassa olevien
rakennusten purkamisesta ja ostamisesta tai pakkolunastuksesta johtuen. Myös
purkamis- ja rakentamisajan melu- ym. haitat häiritsisivät Luppokodin ja
Ounasmajojen asukkaita. Lisäksi vanhaa Luppokotia ei olisi välttämätönta purkaa,
vaan se voitaisiin osoittaa muuhun käyttöön tulevaisuudessa. Eläinlääkäripavelujen
mahdollinen siirtyminen naapurikuntaan olisi uhka sopivien toimitilojen puuttuessa.
Uuden toimitilan investointikustannukset tullee olemaan useita satoja tuhansia
euroja, purkamiskustannukset minimissään 150.000€. Kaavamuutos tontille D veisi
saman ajan kuin purku-aika tontilla B. Elli-Maria Kultima ja Janne Näkkäläjärvi
kannattivat Helinä Hautamäen esitystä.
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Päätös
Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin alkuperäisellä
kokoonpanolla.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
viranhaltijan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan
nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ”
jaa” ja ne jotka kannattavat Helinä Hautamäen esitystä äänestävät ”ei”.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 ”jaa” ääntä ja 3 ”ei” ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen
päätökseksi.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen
yksikön rakennuspaikaksi vaihtoehtoa B Eläinlääkäri- lääkäritalo.
Tiedoksi
tekninen johtaja, maankäyttöinsinööri
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§ 112
Kuntastrategia 2022-2025
ENODno-2021-384
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Birgitta Eira
matti.ikonen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Kunnassa on laadittu kuntalain velvoittamaa kuntastrategiaa. Kuntalain 37 §:n
mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja
seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman
laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran
valtuuston toimikaudessa.
Enontekiön kuntastrategia 2022-2025, Ihmiset - Hyvinvointi - Asuminen - Elinvoima.
Kuntastrategiaa on valmisteltu seuraavasti:
Enontekiön kuntastrategia on laadittu yhdessä laajasti osallistaen touko-joulukuussa
2021 sekä alkuvuodesta 2022.
Valmisteluun ovat osallistuneet kuntalaiset, kunnan henkilöstö, luottamushenkilöt ja
kunnan sidosryhmät.
Kuntastrategiakyselyihin saatiin 115 vastausta ja luonnosversioihin 41 palautetta.
Kuntastrategia määrittää valtuustokauden 2021-2025 painopisteet, vision vuodelle
2030, kunnan arvot ja olemassa olon tarkoituksen sekä valtuustokauden strategiset
projektit.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Enontekiön
kuntastrategian 2022-2025.
Päätös
Puheenjohtaja päätti, että pidetään tauko. Tauon päätteeksi puheenjohtaja totesi
läsnäolijat. Kokousta jatkettiin alkuperäisellä kokoonpanolla.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Enontekiön
kuntastrategian 2022-2025.
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Elinvoimalautakunta, § 46,19.04.2022
Kunnanhallitus, § 113, 10.05.2022
§ 113
Enontekiön lentoaseman peruskorjaus: ENF 2022-2023
ENODno-2022-138
Elinvoimalautakunta, 19.04.2022, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Enontekiön kunta on ostanut Enontekiön lentoaseman alueineen, laitteistoineen,
järjestelmineen ja kiinteistöineen Finavia Oy:ltä kesällä 2021. Kohteelle on ollut
varattuna vuodesta 2020 Työ- ja elinkeinoministeriössä 5,0 milj. € avustusmääräraha,
minkä Lapin Liitto myöntää avustushakemuksen mukaisesti Enontekiön kunnalle ja
maksatus tapahtuu kuluja vastaan. Yleisten em. avustusehtojen mukaisesti,
avustettavan kohteen tulee olla 10 vuotta esitetyssä käyttötarkoituksessa sekä
julkisyhteisön omistuksessa. Em. tapauksessa tämä tarkoittaa ENF Infra Oy:tä ja sen
omistamaa kiinteistöä (maa-aluetta) sekä alueella olevien rakenteiden ja rakennuksien
pitämistä Enontekiön kunnan omistuksessa.
Vuonna 2020 aiheutui lentokentän rakennuttamis- ja remix-käsittelystä kuluja 901 197
€, joka on maksettu Enontekiön kunnalle 4.5.2021.
Kohteen projektinjohtopalveluista (rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelutehtävistä)
on vastannut TTC-infrapalvelut Oy, vuodesta 2021 alkaen.
Vuoden 2021 aikana valmistui kentän kunnostusinvestointiin liittyvät suunnitelmat ja
rakennuttamiseen liittyvät asiakirjat. Edellä mainituista kertyi kustannuksia 389 729€,
pääosin projektinjohtopalveluista suunnitelmineen. Vuodelle 2022 on kertynyt kuluja
33 555€ (29.3.2022 mennessä). Syntyneitä kuluja on yht. 423 284€ mitkä vähentävät
käytössä olevan 4,099 milj.€ avustusmäärärahan 3,675 milj.€:oon.
Vuoden 2022 talousarviossaan kunta on varannut investointiohjelmaan Enontekiön
lentoaseman korjaustyö: 3,700 milj.€, millä olisi tullut kattaa loput tehtyjen
suunnitelmien mukaiset työt lentokentän aidan sisäpuolelle (ns. puhtaalle puolelle).
Elinvoimalautakunta on hyväksynyt ehdollisena, että avustuspäätös on myönteinen,
kohteen seuraavat tarjouspyyntöasiakirjat:
1. 18.2022 § 8
ENF 2022 Materiaalihankintojen tarjouspyyntöasiakirjat
- Betonimateriaalit
- Kenttävalaisimet ja laitteet
- Muovimateriaalit
- Sähkömateriaalit A
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- Sähkömateriaalit B
2.15.3.2022 § 27
- ENF 2022 Päälystysurakka
Tarjouspyyntöasiakirjoja ei ole vielä voitu julkaistu koska myönteistä 4,099milj. €
rahoituspäätöstä ei ole vielä (29.3.2022) Enontekiön kunnalla.
Hyväksymättömiä tarjouspyyntöasiakirjoja on vielä:
RESA, materiaalit ja työt, urakka
Kiitoalueet, materiaalit ja työt, urakka
SKT-työt, urakka
Tästä johtuen alkuperäisen aikataulun mukaista julkista ja avointa kilpailutus- ja
hankintamenettelyä ei ehditä kokonaisuudessaan suorittamaan eikä itse urakoiden
toteutusta ja loppuun viemistä vuoden 2022 aikana.
Aikataulun muuttumisen (2022- päätoteutus 2023), itse lentokenttäaluetta laajemman
suunnittelualueen ja- kohteiden (paikoitusalue, matkustajaterminaalin ja
kunnossapidon alueet rakenteineen) sekä geopoliittisen maailmantilanteen hintojen
jatkuvan nousun vuoksi, alkuperäisestä avustusmäärärahasta käytettävissä oleva 3,675
milj. € ei tule riittämään suunniteltujen töiden ja hankintojen teettämiseen, joiden
kustannusarvio on laadittu mukailemaan jäljellä olevaa avustusmäärärahaa 4,098milj.
€.
Oheismateriaalina olevassa muistiossa 4.4.2022 on kustannustason nousuksi arvioitu
15% ja investoinniksi 4,480milj.€. Lisäksi molemmille toteutusvuosille pienille
hankinnoille/töille/lisämuutostyövarauksille tulee varata 100 000€/v, jolloin
investoinnin kustannusarvioksi muodostuu 4,680 milj.€.
Edellä mainituin perustein puuttuva rahoitusosuus on 1,005 milj.€, minkä osuus tulee
rahoittaa avustusmäärärahan ulkopuolisella rahoituksella.Tulee myös tiedostaa ja
huomioida että 5% kustannustason muutos ko. 4,480milj.€ summassa vastaa 224 000
€:a joko laskevasti tai nousevasti.
Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023
tulee päivittää vastaamaan kustannusarviota ja arvioitua toteutusaikataulua.
Suunnitelmavuodelle 2023 tulee olla myös investointiohjelmassa esittää
investointivaraus jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita voidaan kilpailuttaa.
Investointiohjelma muutokset hyväksyy Enontekiön hallintosäännön mukaisesti
kunnan hallituksen esityksestä, kunnan valtuusto.
Muutostarve investointiohjelmaan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodelle 2023 on
seuraava:
Vuosi 2022
- RESA, materiaalit ja työt, urakka (kilpailutus ja toteutus 2022, mahdollisesti 2023)
- Kiitoalueet, materiaalit ja työt, urakka (kilpailutus ja toteutus 2022, mahdollisesti
2023)
- Muut pienet hankinnat/työt/muutostyövaraus (kilpailutus ja toteutus 2022)
- PJP-palvelut
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Vuoden 2022 investointi 0,971 milj.€ sekä jo (2021 ja 2022) syntyneet kulut 0,423
milj.€. Yhteensä 1,394milj. € katetaan avustusmäärärahalla (4,098milj.€,
käytettäväksi jää 2,704milj.€).

Vuosi 2023
- Betonimateriaalit (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- Kenttävalaisimet ja laitteet (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- Muovimateriaalit (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- Sähkömateriaalit A (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- Sähkömateriaalit B (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- PÄÄLU, materiaalit ja työ, urakka (ENF 2022 Päälystysurakka) (kilpailutus 2022,
toteutus 2023)
- SKT-työt, urakka (kilpailutus 2022, toteutus 2023)
- Maalaukset, merkinnät, urakka (kilpailutus 2022, toteutus 2023)
- Muut pienet hankinnat/työt/muutostyövaraus (kilpailutus 2022, toteutus 2023)
- PJP- palvelut
Yht.

3,709milj.€

Vuoden 2023 investointi katetaan seuraavasti:
- 2023 jäljellä olevalla avustusmäärärahalla:
- Katettava lisärahoitusosuus:

2,704milj.€
1,005milj.€

Tiedossa oleva ja puuttuva lisärahoitusosuus tulee esittää katettavaksi
investointiohjelmaan ja suunnitelmavuosille tai investointi tulee toteuttaa varatun
määrärahan puitteissa. Mikäli investointi tehdään olemassa olevan
avustusmäärärahan puitteissa, suunnitelmien mukaisista töistä, työteknisesti ja
kustannusarvion mukaisesti, teettämättä jätetään itse kentän päälystysurakka
(asemataso ja rullaustie voidaan toteuttaa).

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, edelleen kannanvaltuustolle
esitettäväksi ja hyväksyttäväksi, vuoden 2022 investointiohjelman sekä
suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:
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1,394milj.€

2023 Investointi katetaan avustusmäärärahalla

2,704milj.€

Lisärahoitusosuus
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1,005milj.€

Lisärahoituksen osuuden lisäämistä ja kattamista, investointiohjelmaan ja
suunnitelmavuodelle tulee ENF Infra Oy:n esittää Enontekiön kunnan hallitukselle ja
edelleen valtuustolle, mikäli yhtiö näkee tarpeelliseksi kaikkien suunnitelmien
/kustannusarvioiden mukaisien töiden teettämisen Enontekiön lentokentällä.
Mikäli vuodelle 2022 osoitettua investointimäärärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä
(kaikkia töitä ehditä teettämään), tulee ko. summa huomioida lisänä vuoden 2023
investointiohjelmaa hyväksyttäessä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Juha-Pekka Mäntyvaara, Ville Syväjärvi
Kunnanhallitus, 10.05.2022, § 113
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä, Pia Korva
kimmo.lamsa@enontekio.fi, pia.korva@enontekio.fi
Tekninen johtaja, Vastaava toimistosihteeri
Oheismateriaali
1 ENF2022 2023 Kustannusten erittely
Selostus
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
esitettäväksi ja hyväksyttäväksi, vuoden 2022 investointiohjelman sekä suunnitelmavuoden
2023 muuttamista seuraavasti:
2022 Investointi katetaan avustusmäärärahalla 1,394milj.€
2023 Investointi katetaan avustusmäärärahalla 2,704milj.€
Lisärahoitusosuus 1,005milj.€
Mikäli vuodelle 2022 osoitettua investointimäärärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä
(kaikkia töitä ehditä teettämään), tulee ko. summa huomioida lisänä vuoden 2023
investointiohjelmaa hyväksyttäessä.
Edellä mainituin perustein puuttuva rahoitusosuus on 1,005 milj.€, minkä osuus tulee
rahoittaa avustusmäärärahan ulkopuolisella rahoituksella.Tulee myös tiedostaa ja
huomioida että 5% kustannustason muutos ko. 4,480milj.€ summassa vastaa 224 000€:a
joko laskevasti tai nousevasti.
Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023
tulee päivittää vastaamaan kustannusarviota ja arvioitua toteutusaikataulua.
Suunnitelmavuodelle 2023 tulee olla myös investointiohjelmassa esittää
investointivaraus, jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita voidaan kilpailuttaa.
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Investointiohjelman muutokset hyväksyy Enontekiön hallintosäännön mukaisesti
kunnan hallituksen esityksestä, kunnanvaltuusto.
Muutostarve investointiohjelmaan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodelle 2023 on
seuraava:
Vuoden 2022 investointi 0,971 miljoonaa euroa sekä jo (2021 ja 2022) syntyneet kulut
0,423 miljoonaa euroa. Yhteensä 1,394 miljoonaa euroa katetaan
avustusmäärärahalla (4,098 miljoonaa euroa, jolloin käytettäväksi jää 2,704 miljoonaa
euroa).
Vuoden 2023 investointi katetaan seuraavasti: 2023 jäljellä olevalla
avustusmäärärahalla 2,704 miljoonaa euroa.
Arvioitu katettava lisärahoitusosuus on 1,005 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuodelle 2022
vahvistettua talousarvio- ja taloussuunnitelma-asiakirjaa investointien osalta. Muutos
tehdään siten, että lentoaseman korjaustyöhankkeen avustusmääräraha ja
investointikustannukset jaetaan kuluvalle vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodelle 2023.
Jako toteutetaan seuraavasti: vuodelle 2022 kokonaisinvestointi 1.394 miljoonaa
euroa, rahoitusosuus 1.394 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuodelle 2023
kokonaisinvestointi 2.704 miljoonaa euroa, rahoitusosuus 2.704 miljoonaa euroa.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että mikäli vuodelle 2022
osoitettua investointimäärärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä, tulee ko. summa
huomioida lisänä vuoden 2023 investointiohjelmaa hyväksyttäessä.
Lisäksi valtuuston tulee vahvistaa suunnitelmavuodelle 2023
investointiohjelmaan investointivaraus, jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita
voidaan kilpailuttaa.Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
suunnitelmavuodelle 2023 varataan 1.005 miljoonan euron lisämääräraha kattamaan
mm. yleisen kustannustason noususta johtuvia kustannuksia.
Päätös
Janne Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikalta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja kutsui paikalle kuultavaksi asiantuntijana teknisen johtajan Kimmo
Lämsän.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuodelle 2022
vahvistettua talousarvio- ja taloussuunnitelma-asiakirjaa investointien osalta. Muutos
tehdään siten, että lentoaseman korjaustyöhankkeen avustusmääräraha ja
investointikustannukset jaetaan kuluvalle vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodelle 2023.
Jako toteutetaan seuraavasti: vuodelle 2022 kokonaisinvestointi 1.394 miljoonaa
euroa, rahoitusosuus 1.394 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuodelle 2023
kokonaisinvestointi 2.704 miljoonaa euroa, rahoitusosuus 2.704 miljoonaa euroa.
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Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että mikäli vuodelle 2022
osoitettua investointimäärärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä, tulee ko. summa
huomioida lisänä vuoden 2023 investointiohjelmaa hyväksyttäessä.
Lisäksi valtuuston tulee vahvistaa suunnitelmavuodelle 2023
investointiohjelmaan investointivaraus, jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita
voidaan kilpailuttaa.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että suunnitelmavuodelle 2023
varataan 1.005 miljoonan euron lisämääräraha kattamaan mm. yleisen
kustannustason noususta johtuvia kustannuksia.
Esteellisyys
Janne Näkkäläjärvi
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta Tekninen johtaja
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§ 114
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2021
ENODno-2022-155
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Enontekiön kunta on vastaanottanut sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodesta 2021,
joka on osoitettu Enontekiön kunnanhallitukselle. Selvitys perustuu Lakiin
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812.

Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodesta 2021 tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodesta 2021 tiedoksi.
Tiedoksi
Hyvinvointilautakunta
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§ 115
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan
ENODno-2022-142
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Birgitta Eira
matti.ikonen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 2.3.2022 § 5
vahvistanut hallintosäännön, jonka 9 §:n mukaan hyvinvointialueella toimii
hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunta.
Hyvinvointialuelain mukaan kunnan sekä kunnan että hyvinvointialueen on
edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen
vastuu siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin
ja hyvinvointialueella siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen
muihin lakisääteisiin tehtäviin.
Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on
neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä
yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvotteluissa voidaan sopia ainakin
yhteistyön edellyttämistä rakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön
edellyttämästä tiedonkulusta.
Lapin hyvinvointialueen hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallitus asettaa
valtuustokausittain hyvinvointialuee ja kuntien neuvottelukunnan, joka toimii
hyvinvointialueen ja kuntien neuvoa antavana yhteistyöelimenä.
Neuvottelukunta käsittelee hyvinvointialueen ja kuntien toteuttamaa
yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisessä sekä
muilla tehtäväalueilla hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnoissa.
Jokainen Lapin hyvinvointialueen kunta, Lapin liitto sekä Saamelaiskäräjät
esittävät kukin yhden (1) edustajan neuvottelukuntaan.
Hyvinvointialuetta neuvottelukunnassa edustavat hyvinvointi- ja
yhdyspintalautakunta sekä aluehallituksen, aluevaltuuston, osallisuus- ja
asiakkuuslautakunnan ja saamen kielen lautakunnan puheenjohtajat.
Hyvointialuejohtajalla ja hänen määräämillään hyvinvointialueen
viranhaltijoilla sekä alueen kunnanjohtajilla ja maakuntajohtajalla on
neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Aluehallitus on päättänyt pyytää Lapin hyvinvointialueen kuntia, Lapin liittoa sekä
Saamelaiskäräjiä nimeämään 30.4.2022 mennessä hyvinvointialueen ja kuntien
neuvottelukuntaan kunkin yhden jäsenen ja varajäsenen.
Kunnanhallitus päätti kokouksessa 3.5.2022 § 102 jättää asian pöydälle.
Ehdotus
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Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää aluehallitukselle hyvinvointialueen ja kuntien
neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Kokouskäsittely
Elli-Maria Kultima esitti neuvottelutaukoa.
Helinä Hautamäki esitti, että varsinaiseksi jäseneksi nimetään Elli-Maria Kultima. Elli-
Maria Kultima kannatti Helinä Hautamäen esitystä.
Pekka Tjäderhane esitti, että varsinaiseksi jäseneksi nimetään Leena Palojärvi. Jarno
Viitanen ja Kari-Pekka Stoor kannattivat Pekka Tjäderhanen esitystä.
Janne Näkkäläjärvi esitti, että varajäseneksi nimetään Leena Palojärvi. Elli-Maria
Kultima kannatti Janne Näkkäläjärven esitystä
Leena Palojärvi esitti, että varajäseneksi nimetään Elli-Maria Kultima. Jarno Viitanen
kannatti Leena Palojärven esitystä.
Päätös
Hyväksyttiin pidettäväksi neuvottelutauko. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja
totesi, että käsittelyä jatketaan.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi
esitystä varsinaiseksi jäseneksi, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka
kannattavat Helinä Hautamäen esitystä äänestävät ” jaa” ja ne jotka kannattavat Pekka
Tjäderhanen esitystä äänestävät ”ei”.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä varsinaisesta jäsenestä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Janne
Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima, Helinä Hautamäki) ja 4 ”ei” ääntä (Leena Palojärvi,
Jarno Viitanen, Kari-Pekka Stoor, Pekka Tjäderhane)
Puheenjohtaja totesi, että Pekka Tjäderhanen esitys tulee kunnanhallituksen
päätökseksi.
Janne Näkkäläjärvi veti esityksensä pois varajäsenen nimeämistä.
Puheenjohtaja totesi, että varajäseneksi nimetään Leena Palojärven esityksen
mukaisesti Elli-Maria Kultima.
Kunnanhallitus esittää aluehallitukselle hyvinvointialueen ja kuntien
neuvottelukuntaan jäseneksi Leena Palojärveä ja varajäseneksi Elli-Maria Kultimaa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Lapin hyvinvointialue Nimetyt henkilöt Luottamushenkilökortisto
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§ 116
Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen
edustajaksi
ENODno-2022-158
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Lapin Jätehuolto kuntayhtymällä on yhdeksänjäseninen hallitus, johon kuuluu yksi
jäsen kustakin jäsenkunnasta ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallituskausi on
kaksi (2) vuotta.
Hallituksessa on puheenjohtaja, joka valitaan hallituksen jäsenistä kustakin
jäsenkunnasta vuorotellen hallituskaudeksi kerrallaan.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja hänelle varajäsenen Lapin Jätehuolto kuntayhtymän
hallituksen edustajaksi. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Leena Palojärvi esitti, että jäseneksi nimetään Birgitta Eira ja varajäseneksi Outi
Kurkela. Jarno Viitanen kannatti Leena Palojärven esitystä.
Elli-Maria Kultima esitti, että jäseneksi nimetään Helinä Hautamäki. Elli-Maria Kultiman
esitys raukesi kannattamattomana.
Kunnanhallitus nimeää Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen edustajaksi,
varsinaiseksi jäseneksi Birgitta Eiran ja varajäseneksi Outi Kurkelan. Tämä pykälä
tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Nimetyt Outi Kurkela Luottamushenkilökortisto
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§ 117
Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira, Matti Ikonen
birgitta.eira@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja, Henkilöstöjohtaja
Selostus
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi
päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92
§:ssä.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on
ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä
lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt,
ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30
päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta 28.4.2022
Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 22 Hankinta; Kilpisjärven asemakaavojen luontoselvitykset ja natura-arvioinnin
täydennys, 02.05.2022
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
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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§ 118
Kunnanjohtajan ajankohtaiset / ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten
ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Tapahtuneet
Vammaisneuvoston kokous 7.4.2022
Yhdistysfoorumi 5.5.2022
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Tulossa
Koronan vaikutusten huomioiminen Luppokodin työtehtävissä
Yhteistyön kehittämisen prosessituen aloittaminen 12.5.
Kunnan edustaja kaatuneitten muistopäivänä 15.5. kello 14.00
seppeleenlaskijaksi sankarihaudalle sanajumalanpalveluksen jälkeen
Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan hakuprosessi: Hakuaika: 11.5.-26.5.
Kunnanjohtajan haastattelut 2.6., hallintojohtajan haastattelut 3.6.
Kunnanhallituksen ylimääräinen kokous valintoihin liittyen 10.6. Esitys
valittavasta valtuustolle 22.6. Tarvittaessa valtuusto voi kokoontua vielä 28.6.
mikäli valtuutetut näin toivovat.
Valtuuston kokous 18.5.
Kunnanhallituksen kokous 24.5.
Poroparlamentti 6.6.
Kunnanhallituksen kokous 7.6./ klo 15
Rajakuntien neuvoston vierailu Enontekiölle peruuntunut
Valtuuston kokous 8.6.
Kuntajohtajapäivät Tampereella 15.-16.6.
Saamelaiskäräjien vaalikauden juhlatilaisuus Inarissa 17.6.
Valtuuston kokous 22.6.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§ 119
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Pekka Tjäderhane toi esille elinvoimalautakunnassa käsiteltyjä asioita.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§ 120
Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä
ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Pekka Tjäderhane;
Miksi laskettelukeskus laitetaan kiinni jo niin varhaisessa vaiheessa (18.4.2022), kun
lasketteluilmat ja rinteetkin ovat usein parhaimmillaan? Ainakin viikonloppuina
vappuun asti rinteet olisi syytä pitää auki. Samoin kunnan hoitamia latuja tuon
ajankohdan jälkeen on ajettu vähän ja vaihtelevasti, eikä latujen ajamisessa ole ollut
minkäänlaista säännöllisyyttä.
Mikä on Karesuvannon väistötilojen tilanne aikataulujen suhteen?

Jarmo Näkkäläjärvi;
Esitän huolen kunnan investointisuunnitelman toteuttamisen kestävästä kehityksestä.
Tarvitsemme päätöksentekoon selvityksen investointien tärkeysjärjestyksestä, joka
ohjaa ja helpottaa investointien toteuttamista/rahoitusta.

Elli-Maria Kultima;
Hyvinvointikeskuksen paikan suunnittelun yhteydessä on tullut esille eläinlääkäritalon-
ja entisen hammaslääkärin talon tontti. Rakennuksien mahdollinen purku ja toisen
talon lunastaminen omistajalta, tulee aiheuttamaan huomattavan suuria
lisäkustannuksia mahdollisen uuden eläinlääkäritilojen rakentamisesta. Kunnassa on
isoja investointeja uusi Luppokoti/ Hyvinvointikeskus ja Karesuvannon koulu.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§105, §106, §107, §108, §109, §111, §112, §113, §114, §117, §118, §119, §120
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
§110, §115, §116
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.

