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Saapuvilla olleet jäsenet
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§ 132
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 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Tjäderhanen ja Janne
Näkkäläjärven.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
10.06.2022

10/2022

4 (27)

Kunnanvaltuusto, § 17,22.03.2022
Kunnanhallitus, § 106,10.05.2022
Kunnanhallitus, § 133, 10.06.2022
§ 133
Kunnanjohtajan viran täyttäminen
ENODno-2021-502
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.

Kunnanhallitus, 10.05.2022, § 106
Valmistelijat / 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
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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.

Kunnanhallitus, 10.06.2022, § 133
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen, Birgitta Eira
matti.ikonen@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
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. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.5.2022
§ 106 julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 ajaksi. Lisäksi hallitus
päätti, että rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
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Kunnanjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 8 hakijaa. Haastatteluryhmä
valitsi kokouksessaan 27.5.2022 hakijoiden joukosta edelleen kolme hakijaa
haastatteluihin koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Haastattelut järjestettiin
yhden hakijan osalta 30.6.2022 sekä kahden muun osalta 2.6.2022. Kunnanjohtajan
virkaan jätettiin myös yksi suostumus.
Hakuasiakirjoen (koulutus ja kokemus) sekä haastatteluissa
muodostuneen kokonaisarvion perusteella kolme haastateltua hakijaa lähetettiin
edelleen soveltustesteihin.
Muodostetun kokonaisarvion sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella
haastatteluryhmä esittää kantansa kunnajohtajan valinnasta kunnanhallitukselle
10.6.2022 kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Kokouksessa annettu esittelijän päätösesitys:
Vt kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
Enontekiön kunnanjohtajaksi valitaan YAMK insinööri Oula Juha Samuli Mikkola.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja kutsui rekrytointikonsultin esittelemään soveltuvuustestien tuloksia.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko.
Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta
jatkettiin samalla kokoonpanolla.
Todettiin, että haastatteluryhmän esitys kunnanjohtajaksi on YAMK insinööri Oula
Juha Samuli Mikkola.
Päätös
Kari-Pekka Stoor esitti, että kunnanjohtajan tehtävä laitetaan uudelleen hakuun.
Puheenjohtaja totesi, että Kari-Pekka Stoorin esitys raukeaa kannattamattomana.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnanjohtajaksi
valitaan YAMK insinööri Oula Juha Samuli Mikkola.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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Kunnanhallitus, § 107,10.05.2022
Kunnanhallitus, § 134, 10.06.2022
§ 134
Hallintojohtajan viran täyttäminen
ENODno-2022-11
Kunnanhallitus, 10.05.2022, § 107
Valmistelijat / 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

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
10.06.2022

10/2022

8 (27)

Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022
väliseksi ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022
väliseksi ajaksi. Rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanhallitus, 10.06.2022, § 134
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira, Matti Ikonen
birgitta.eira@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja, Henkilöstöjohtaja
Selostus
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.3.2022 § 46 , että hallintojohtajan tehtäviä
hoidetaan sisäisin järjestelyin siihen saakka kunnes tehtävään valitaan varsinainen
viranhoitaja.
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, joka päätti kokouksessaan 10.5.2022 §
107 julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 11.5. - 26.5.2022 väliseksi ajaksi. Lisäksi
rekrytointiprosessissa käytettiin ulkopuolista rekrytointikonsulttia.
Hallintojohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 3 hakijaa. Haastatteluryhmä
valitsi kokouksessaan 27.5.2022 hakijoiden joukosta edelleen kaksi hakijaa
haastatteluihin koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Haastattelut järjestettiin
3.6.2022.
Hakuasiakirjoen (koulutus ja kokemus)
sekä haastatteluissa muodostuneen kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmä

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
10.06.2022

10/2022

9 (27)

esittää valittavaksi hallintojohtajan tehtävään hallintotieteiden maisteri Marja-Riitta
Lukkarin.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan
hallintojohtajaksi valitaan hallintotieteiden maisteri Marja-Riitta Lukkari.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan
hallintojohtajaksi valitaan hallintotieteiden maisteri Marja-Riitta Lukkari.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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Kunnanhallitus, § 125,24.05.2022
Kunnanhallitus, § 135, 10.06.2022
§ 135
Kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 ostaminen (lääkäritalon kiinteistö)
ENODno-2022-169
Kunnanhallitus, 24.05.2022, § 125
Valmistelijat / 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.

Kunnanhallitus, 10.06.2022, § 135
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
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Selostus
Kunnanhallitus päätti 24.5.2022 § 125 siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
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.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ostaa kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 kauppakirjan mukaisin
ehdoin hintaan 38.235,66 euroa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää ostaa kiinteistön Nurmi 47-401-35-3 kauppakirjan mukaisin
ehdoin hintaan 38.235,66 euroa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Controller/pääkirjanpitäjä Hallintojohtaja Davvi Artic
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§ 136
Muutosesitys investointiohjelmaan vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023
ENODno-2021-229
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä, Birgitta Eira
kimmo.lamsa@enontekio.fi, birgitta.eira@enontekio.fi
Tekninen johtaja, vt. kunnanjohtaja
Selostus
Enontekiön kunnanvaltuusto päätti 18.5.2022 § 25 uuden rakennutettavan
tehostetun palveluasumisyksikön paikaksi esillä olleista vaihtoehdoista, vaihtoehto B:
n eli eläinlääkäri-/lääkäritalojen paikan. Kyseisen paikan rakentaminen vaatii nykyisten
eläinlääkärintilojen purkamisen ja vastaavien uusien tilojen rakentamisen. Tilojen
käyttäjien kanssa on käyty alustavia neuvotteluita tilantarpeista ja uusien tilojen
vaatimuksista. Tilojen tulee olla käytettävissä ennen olemassa olevien tilojen
purkamista. Tämä tarkoittaa aikataulullisesti, että tilojen kilpailutus tulee tehdä 2022
aikana ja itse toteutus alkuvuodesta 2023.
Edellä mainittujen syiden vuoksi Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022
sekä suunnitelmavuodelle 2023 tulee päivittää, jotta em. hankinnat voidaan aloittaa,
seuraavasti:
2022

Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut

2023
€

Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen

35 000€
800 000

Edellä mainittujen syiden vuoksi 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
kunnanhallituksen esityksestä, kunnanvaltuusto.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2022 investointiohjelman
sekä investointien suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:
2022

Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut

35 000€

2023

Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen

800 000€

Investointien vastuuviranhaltijana toimii ilman erillisiä päätöksiä tekninen johtaja.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2022 investointiohjelman
sekä investointien suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:
2022 Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut 35 000€
2023 Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen 800 000€
Investointien vastuuviranhaltijana toimii ilman erillisiä päätöksiä tekninen johtaja.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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§ 137
Kunnanhallitus osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022
ENODno-2022-185
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira, Markus Viljanen, Matti Ikonen
birgitta.eira@enontekio.fi, markus.viljanen@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja, Pääkirjanpitäjä-controller, Henkilöstöjohtaja
Selostus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanhallitus seuraa niiden
toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset
tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen
osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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§ 138
Henkilöjäsenten nimeäminen Kemijoen tulvaryhmään jatkokaudelle 1.6.2022−22.12.2024
ENODno-2022-204
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Selostus
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.12.2018 Lapin alueelle neljä tulvaryhmää
tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten. Tulvaryhmän
toimikausi oli 20.12.2018−31.5.2022. Tulvaryhmän muodostavat Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen, Lapin liiton, vesistöalueen ja rannikkoalueen kuntien
ja Lapin pelastuslaitoksen edustajat.
Maa- ja metsätalousministeriö on 20.5.2022 antamallaan päätöksellä jatkanut
tulvaryhmän toimikautta 22.12.2024 asti.
Kuntaan on saapunut pyyntö, jossa pyydetään nimeämään jäsen ja
varajäsen Kemijoen tulvaryhmään 1.6.2022 alkavan toimikauden jatkolle. Jäsenien
nimeämisessä pyydämme huomioimaan tasa-arvolain (609/1986, 4a §) täyttymisen.
Enontekiön kunta on nimennuyt Kemijoen tulvaryhmään 31.5.2022 asti seuraavat
edustajat: Kimmo Lämsä ja Arto Kantola.
Tulvaryhmän pääasiallinen tehtävä vuosina 2022-2024 on seurata tulvariskien
hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista (620
/2010, 16§).

Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää Enontekiön kunnan edustajiksi Kemijoen tulvaryhmään
Kimmo Lämsän ja Arto Kantolan 22.12.2024 asti.
Päätös
Kunnanhallitus nimeää Enontekiön kunnan edustajiksi Kemijoen
tulvaryhmään Kimmo Lämsän ja Arto Kantolan 22.12.2024 asti.
Tiedoksi
Lapin Ely-keskus Kimmo Lämsä Arto Kantola
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§ 139
Henkilöjäsenten nimeäminen Tornionjoen tulvaryhmään jatkokaudelle 1.6.2022−22.12.2024
ENODno-2022-205
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Selostus
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.12.2018 Lapin alueelle neljä tulvaryhmää
tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten. Tulvaryhmän
toimikausi oli 20.12.2018−31.5.2022. Tulvaryhmän muodostavat Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen, Lapin liiton, vesistöalueen ja rannikkoalueen kuntien
ja Lapin pelastuslaitoksen edustajat.
Enontekiön kunta on nimennyt Tornionjoen tulvaryhmään 31.5.2022 asti seuraavat
edustajat: Kimmo Lämsä ja Arto Kantola.
Maa- ja metsätalousministeriö on 20.5.2022 antamallaan päätöksellä jatkanut
tulvaryhmän toimikautta 22.12.2024 asti, ja pyytää nimeämään jäsenen ja
varajäsenen Tornionjoen tulvaryhmään jatkokaudelle 1.6.2022−22.12.2024. Jäsenien
nimeämisessä pyydetään huomioimaan tasa-arvolain (609/1986, 4a §) täyttymisen.
Vuonna 2018 nimetyn tulvaryhmän tehtävänä oli asettaa tulvariskien hallinnan
tavoitteet, käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset ja
hyväksyä ehdotus Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien
hallintasuunnitelmaksi. Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille
2022-2027.
Tulvaryhmän pääasiallinen tehtävä vuosina 2022-2024 on seurata tulvariskien
hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista (620
/2010, 16§). Kokouksia on keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa ja ne voidaan järjestää
joko fyysisinä tai etäkokouksina.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä Tornionjoen tulvaryhmään jatkokaudelle 1.6.2022−22.
12.2024 asti Kimmo Lämsän ja Arto Kantolan.
Päätös
Kunnanhallitus päättää nimetä Tornionjoen tulvaryhmään jatkokaudelle 1.6.2022−22.
12.2024 asti Kimmo Lämsän ja Arto Kantolan.
Esteellisyys
Outi Kurkela
Tiedoksi
Lapin Ely-keskus Arto Kantola Kimmo Lämsä
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§ 140
Jäsenen nimeäminen Lapin perinnebiotoopin alueelliseen yhteistyöryhmään
ENODno-2022-192
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Selostus
Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön ohjauskirje ELY-keskuksille
22.4.2022 Perinnebiotooppien hoidon alueellisten yhteistyöryhmien
perustamisesta. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat pyytäneet
alueelliset elinkeino- liikenne ja ympäristövirastot perustamaan perinnebiotooppien
hoidon alueelliset yhteistyöryhmät.
Kuntaan on saapunut nimeämispyyntö Lapin ELY-keskus jäsenen ja varaehdokkaan,
perusteilla olevaan yhteistyöryhmään.
Helmi-ohjelma 2021-2030 Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 on
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, joka
vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia
elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään
siihen sopeutumista. Helmi-ohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon
monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja ennallistamalla
soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä
elinympäristöjä sekä pienvesiä ja rantaluontoa. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä
ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä
suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien
vapaaehtoisuuteen.
Helmi-ohjelman myötä perinnebiotooppien kunnostamiseen on luotu myös
luonnonsuojelulakiin perustuva kansallinen tukijärjestelmä perinnebiotooppien
kunnostamiseen ja hoitoon ELY-keskukselta haettavana, tavarana ja palveluna
myönnettävänä tukena. Tuen tarkoituksena on saada lisättyä maatalouden
ympäristökorvausjärjestelmän piiriin kuuluvien jatkuvassa hoidossa olevien
perinnebiotooppien määrää ja varmistaa jatkuva hoito myös sellaisilla arvokkailla
kohteilla, joille maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä ei sovellu. Keskeiseksi
keinoksi perinnebiotooppien hoidolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen
tunnistettiin yhteistyön tiivistäminen ja koordinaation parantaminen maa- ja
metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen sekä
perinnebiotooppien hoitoon osallistuvien sidosryhmien kesken.
Ohjelmaan kirjattiin tähän liittyen kaksi toimenpidettä: perinnebiotooppien
valtakunnallisen koordinaatioryhmä perustaminen ja alueellisten yhteistyöryhmien
perustaminen. Alueellisen yhteistyöryhmän tehtävät Perinnebiotooppien hoidon
edistämiseksi alueellinen yhteistyöryhmä informoi ja kouluttaa vuosittain alueen
viljelijöitä ja muita toimijoita mm. ympäristösopimuksista, luonnonsuojelulain tuesta,
perinnebiotooppien laadukkaasta hoidosta sekä suojelu- ja Natura-alueilla
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toimimisesta sopiviksi katsomillaan foorumeilla. Ryhmä edistää tiedonvaihtoa
alueellaan siten, että hoitoa kaipaavat kohteet ja hoitajat löytävät toisensa.
Yhteistyöryhmä voi lisäksi ehdottaa Helmi-alueita eli monimuotoisuuden kannalta
tärkeitä elinympäristöjen keskittymiä, joilla tehtävät kunnostus- ja hoitotoimet
kohdennetaan laajoiksi kokonaisuuksiksi. Yhteydet valtakunnalliseen
koordinaatioryhmään Valtakunnallinen koordinaatioryhmä kokoontuu noin neljä
kertaa vuodessa. Alueelliset yhteistyöryhmät voivat tarvittaessa nostaa asioita
valtakunnallisen koordinaatioryhmän käsittelyyn koordinaatioryhmän
ministeriöjäsenten kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää nimetä ja ehdottaa Lapin ELY-keskuksen perinnebiotooppien
hoidon alueelliseen yhteistyöryhmään jäseneksi Sirpa Mannelaa ja varaehdokkaaksi
Birgitta Eiraa.
Päätös
Kunnanhallitus päättää nimetä ja ehdottaa Lapin ELY-keskuksen perinnebiotooppien
hoidon alueelliseen yhteistyöryhmään jäseneksi Sirpa Mannelaa ja varaehdokkaaksi
Birgitta Eiraa.
Tiedoksi
Lapin Ely-keskus Nimetyt
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§ 141
Ennakkokäsityksen antaminen; Kilpisjärvelle rakennettava uudisrakennus
ENODno-2022-187
Valmistelija / lisätiedot:
Birgitta Eira
birgitta.eira@enontekio.fi
vt. kunnanjohtaja
Selostus
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää konserniohjeen mukaisesti
Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä Kilpisjärvelle rakennettavasta
uudisrakennuksesta.
Tunturi-Lapin alueella toiminnankasvun yhtenä merkittävänä esteenä useilla
aloilla, mutta eritoten matkailualalla, on työntekijöiden asuntotilanne. Tunturi-Lapin
Kehitys Oy teetti elokuussa 2019 asuntomarkkinakyselyn
Kilpisjärven asuntotilanteesta paikallisille yrityksille. Kyselyyn vastasi 18 yrittäjää
/yritystä. Kyselyllä selvitettiin asuntopulan haasteen vakavuutta yrityksille. 44,4 %
vastaajista piti tilannetta erittäin vakavana.
Yhtiö selvitti Valtiokonttorilta mahdollisuutta rakennushankkeeseen, mutta
sai 9.12.2019 kielteisen päätöksen, perusteena vapaaehtoinen velkasaneeraus.
Viime syksynä kuitenkin Valtiokonttori vapautti yhtiön velkasaneerauksesta, joten
yhtiöllä on nyt mahdollisuus aloittaa hankkeen suunnittelu. Lisäksi yhtiö keskusteli
ARAn kanssa 11.1.2022 uudisrakentamisen mahdollisuudesta.
1.4.2022 pidetyssä palaverissa teknisen toimen kanssa on keskusteltu Kilpisjärven
asemakaavasta. Esille nousi monitoimitalon vieressä oleva Y-tontti, jossa on 800 k-m²
rakennusoikeutta. Tämä tontti sopisi erityisryhmien ja senioriasunnoiksi (10 kpl)
ruoka- ja terveyspalveluiden saatavuuden kannalta. Harjukujalla vastapäätä As Oy
Enontekiön Saanansäde 4 on kaavoitettu 2000 k-m² tontti, mitä on
kaavailtu vuokratalolle. Rakennus käsittäisi alkuun 16 asuntoa, lisäksi tontille
jää lisärakentamisen mahdollisuus. Suunniteltu uudisrakennus sijoittuisi Harjukujalle.
Yhtiön hallitus on kokouksessaan 27.4.2022 päättänyt pyytää konserniohjeen
mukaisesti ennakkokäsitystä kunnanhallitukselta Kilpisjärvelle rakennettavasta
uudisrakennuksesta ja sen rahoituksesta sekä omavelkaisesta takauksesta 3,5 milj. €
lainalle. Mikäli hanke hyväksytään ARAssa ja siihen saadaan avustuksia ja valtion
korkotukilaina, huomioidaan nämä myöhemmin takauksen määrässä.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta myöntää enintään 3,5
miljoonan euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot -
nimiselle kuntakonserniin kuuluvalle kunnan täysin omistamalle yhtiölle.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti
nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.
Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Päätös
Outi Kurkela ja Jarmo Näkkäläjärvi ilmoittivat esteellisyydestään ja poistuivat
kokouksesta.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta myöntää enintään 3,5
miljoonan euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot -
nimiselle kuntakonserniin kuuluvalle kunnan täysin omistamalle yhtiölle.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Esteellisyys
Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela
Tiedoksi
EKA kiinteistö Oy:n hallitus Tekninen johtaja Controller/pääkirjanpitäjä
Maankäyttöinsinööri
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§ 142
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:

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstö :
§ 7 Kokemuslisän myöntäminen, 31.05.2022
Kunnanjohtaja
§ 26 Museovastaava-kiinteistönhoitajan määräaikainen työsuhde, 25.05.2022
§ 27 Työnohjaajan määräaikainen työsuhde 13.6.-11.9.2022., 25.05.2022
Muu päätös:
§ 29 Hallitilan vuokraaminen Paljasselältä, 01.06.2022
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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§ 143
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.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
6.6.2022 Poroparlamentti, Rovaniemi
9.6.2022 Iso-Britannian suurlähetystö, Helsinki
17.6.2022 Kunnanhallituksen kokous klo 14 (Tilinpäätös)
20.6.2022 Valtuuston iltakoulu klo 17, valtuustosali
22.6.2022 Kunnanvaltuuston kokous klo 13 (Henkilövalinnat)
29.6.2022 Kunnanvaltuuston kokous klo 13 (Tilinpäätös)
1.7.2022 Kunnanhallituksen kokous klo 12 (Valtuuston päätösten toimeenpano)
Virastotalo kiinni 4.7.-29.7, asiointi ajanvarauksella
Päätös
Merkitään tiedoksi
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§ 144
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Jarmo Näkkäläjärvi:
Tunturilapin ympäristöterveydensuojelun päällikön virka on haettavana 17.6 2022 asti
ja virka on avoinna 5.7.2022 alkaen. Sodankylän tekninen lautakunta tekee valinnan,
haastatteluryhmän esityksestä. Ympäristöterveydensuojelun jaoston kokous oli
31.5.2022. Pöytäkirja löytyy Sodankylän kunnan sivuilta tai osoitteella http://sodankyla.
tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=3036#
Elli-Maria Kultima:
Poliisien neuvottelukunnan kokous 6. kesäkuuta.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§ 145
Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella
kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Helinä Hautamäki:
Pankkiautomaatin poistumisen kunnasta. Onko selvitetty toisen toimijan kiinnostusta
perustaa Hettaan uusi automaatti?
Esitän, että kunta käynnistää välittömästi neuvottelut toisen toimijan kanssa palvelun
palauttamiseksi, mielellään talletus-/nostoautomaatin saamiseksi kuntaan.
Esitän, että kunnan kiinteistöjen pihoille asetetaan leiriytymisen kieltävät opasteet.
Esimerkkinä kalasataman piha-alueella on usein monia ulkomaalaisia asuntoautoja ja-
vaunuja, jotka vaikeuttavat virallista vaellusreittiä käyttävien asioimista alueella.
Jarno Viitanen:
Olen ottanut yhteyttä NOSTO-käteisautomaattien toimittajaan, he kertoivat tilanteen
olevan haasteellinen ja kertoivat minkä verran pitäisi tapahtumia olla, että se olisi
kannattavaa, talletusmahdollisuutta heidän laitteissaan ei vielä ole, mutta se on
kehitteillä oleva projekti. He eivät kuitenkaan poissulje ajatusta, jos kunnalla on
mahdollisuus osallistua riskiin.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§132, §133, §134, §136, §137, §141, §142, §143, §144, §145
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.

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
10.06.2022

10/2022

26 (27)

Oikaisuvaatimus
§135, §138, §139, §140
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.

