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ASIALISTA
42 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
43 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
44 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset
raportit kokouksista
45 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
46 § Vuoden 2016 investointiosan muuttaminen
47 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi
2017
48 § Kunnanjohtajan palkkauksen tarkistaminen
49 § Asiantuntijapalvelun hankkiminen Aurora Arctic Drone
–hankkeen Hackathon –tapahtumaan
50 § Lausunto Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2016 – 2020
–raporttiluonnoksesta
51 § Osuuspankin kiinteistön ostaminen
52 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten
53 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
54 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille
ottamat asiat
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Khall 42 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Elli-Maria
Kultima ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi
kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä
seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei
ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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Khall 43 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi alla olevien lisäksi seuraavat asiat:
-Uudet verkkosivut on avattu 2.2.2017
-Kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaiset vapaat 16.-17.2.2017 ja 20.24.2.2017
-Lapin käräjäoikeus, lausuntopyyntö kunnasta valittavien lautamiesten
lukumäärästä. Kunnanhallitus totesi, että esitetään samaa lautamiesten
määrää kuin ennenkin ja viranhaltijat toimittavat lausunnon.
-Liikenneviraston päätös 26.1.2017, Julkisen palvelun asettamispäätös ja
maksatuspäätös. Todettiin päätöksen sisältö ja että tuki on enintään 50
prosenttia toteutuneista kustannuksissa.
-Keskusvaalilautakunnan sihteerin Sari Kahelin irtisanouduttua, sihteerin
tehtäviä hoitaa Marjo Baas.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Lausunnot ja kannanotot
Tapaamiset
 Valtiokonttorin edustajat 25.1.
 Yritysvierailu 31.1.
Tilaisuudet
 Aurora Arctic
 Virastokokous
 Lukiopalaveri
 Tunturi-Lapin

Drone –hankkeen aloituspalaveri 24.1.
25.1.
30.1.
kunnanjohtajatilaisuus 1.2.

Muut
 Kehityskeskustelu kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa 24.1.
 Kehityskeskustelut laajennetun johtoryhmän kanssa
Kokoukset
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
-Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallituksen esitys kunnan antamien lainojen muuttamisesta pääomasijoitukseksi kiinteistöyhtiöön
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-Kuntastrategia
-Tilinpäätösarvio vuodelta 2016
-Lapin käräjäoikeus, lausuntopyyntö kunnasta valittavien lautamiesten
lukumäärästä
-Liikenneviraston päätös 26.1.2017, Julkisen palvelun asettamispäätös ja
maksatuspäätös
-Lentopalvelusopimuksen solmiminen Finnair Oyj:n kanssa
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Khall 44 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Birgitta Eira:
-Teknisen lautakunnan kokous
Sari Keskitalo:
-Perusturvalautakunta. Tässä yhteydessä kunnanhallitus keskusteli sisäisestä hausta ja totesi evästyksenä, että sisäinen hakumenettely poistettaisiin ja asia valmistellaan.
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Khall 45 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
Päätös
Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan valtuustokauden loppuun 31.5.2017 saakka puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan valtuustokauden loppuun 31.5.2017 saakka puheenjohtajan sekä
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Selostus
Kuntalain 12 §:n mukaan
tajan sekä tarpeellisen
valtuusto ole päättänyt
puheenjohtajat valitaan

kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohmäärän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei
lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varasamassa vaalitoimituksessa.

Enontekiön kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuustossa on
kaksi varapuheenjohtajaa.
Tiedoksi
Valitut
Luottamushenkilökortisto
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Khall 46 § Vuoden 2016 investointiosan muuttaminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että
teknisenä oikaisuna kirjanpitoon hyväksytään sivistyslautakunnan esitys
kelkkahankinnan sisällyttämiseksi investointiosaan vuodelle 2016 seuraavasti:
Skidoo wt ace 900 vm 2017
Menot 12792,74 €
Tulot 3518,55 € (vaihtokelkka)
Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottorikelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että tästä eteenpäin toimivallan ylityksiin ja lainsäädännön, kunnan sääntöjen, ohjeiden ja määräysten sekä hyvän hallinnon vastaiseen toimintaan suhtaudutaan niiden vaatimalla vakavuudella ja puututaan käytössä olevin menettelyin huomautuksen, varoituksen tai muun sanktion muodossa.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.00-15.10,
minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. Keskustelun edetessä kunnanhallitus päätti pitää tauon klo
15.45-15.50, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.
Keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että teknisenä oikaisuna kirjanpitoon hyväksytään sivistyslautakunnan esitys kelkkahankinnan sisällyttämiseksi investointiosaan vuodelle 2016 seuraavasti:
Skidoo wt ace 900 vm 2017
Menot 12792,74 €
Tulot 3518,55 € (vaihtokelkka)
Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottorikelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tästä eteenpäin toimivallan ylityksiin ja lainsäädännön, kunnan sääntöjen, ohjeiden ja määräysten sekä hyvän hallinnon vastaiseen toimintaan suhtaudutaan niiden vaatimalla vakavuudella ja puututaan käytössä olevin menettelyin huomautuksen, varoituksen tai muun sanktion muodossa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen kelkkahankinnan sisällyttämisestä kunnan investointiosaan vuodelle 2016 ja esittää valtuustolle, että investointiosaan lisätään kohta Skidoo WT Ace 900 vm. 2017 seuraavasti:
Menot
12792,74 €
Tulot
3.518,55 €
Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottorikelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.
Tuloksi investointiosaan kirjataan vaihtokelkka.
Selostus
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Moottorikelkan hankintapäätös on tehty 12.12.2016 viranhaltijapäätöksellä
(vapaa-aikatoimensihteeri) ja moottorikelkka ja lisävarustelasku sekä
hyvityslasku (vaihtokelkka) on päivätty 30.12.2016 ja kirjattu tositepäivällä 31.12.2016 käyttötalouteen kahdelle eri menokohdalle. Moottorikelkka on hankittu sivistystoimenjohtajan 3.11.2016 sivistystoimelle antaman
hankintakiellon aikana.
Kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan vastuuviranhaltijalla on ratkaisuvalta tehdä enintään 8400 euron (sis. alv:n) hankintoja talousarvion
puitteissa. Yli 8400 euron hankinnoista päättää lautakunta. Moottorikelkan verollinen hinta on 14201 euroa (sis.alv 24 %) ja lisävarusteet 1662
euroa (sis. alv 24 %). Moottorikelkka ja lisävarusteet maksoivat yhteensä
15863 euroa (sis. alv 24 %). Vanhasta kelkasta saatiin vaihdossa 4363
euroa (sis.alv 24 %)
Viranhaltijan hankintapäätös tuotiin lautakunnalle tiedoksi 31.1.2017
tiedoksi annettavissa asioissa. Sivistyslautakunta otti kuitenkin kunnanjohtajan suosituksesta samassa kokouksessa moottorikelkka-asian käsittelyyn ja hyväksyi tehdyn hankinnan jälkikäteen sekä esitti valtuustolle
hankinnan sisällyttämistä kunnan investointiosaan vuodelle 2016.
Sivistystoimen selostuksessa mainittu kunnanhallituksen otto-oikeuspäätös
4.1.2017 ei ole voinut vaikuttaa hankintapäätökseen, joka on tehty jo
12.12.2016 vaikka sivistyslautakunnan selostuksesta saa tämän käsityksen.
Kunnanhallitus on 4.1.2017 § 18 päättänyt palauttaa sivistyslautakunnalle
lautakunnan 28.11.2016 §:n 131 koskien talousarvion 2017 jatkokäsittelyä
ja ko. päätöksessä olevaa seuraavaa kohtaa:
”Sivistyslautakunta toteaa, että talousarvio on annetussa raamissa eli
vuosikate on 4.640.000. Sivistyslautakunta toteaa, että talousarviomäärärahalla saadaan pyöritettyä koulu- ja varhaiskasvatus, mutta ei vapaaaikatoimen toimintoja (mm. kirjaston palkkamäärärahoista puuttuu puolet,
kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimessa ei ole toimintaan
määrärahoja, kotihoidon tuki poistettu).”
Kunnanhallitus päätti 4.1.2017 todeta perusteluna seuraavaa: kunnanvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2016 sivistystoimen tavoitteeksi: Kuntalaisen
sivistyksen edistäminen mukaan lukien vapaa-ajantoiminta. Kunnanhallitus
päättää todeta, että sivistyslautakunnan tulee ottaa huomioon valtuuston
päätös.
Tilintarkastajalta kirjallisena saadun tiedon mukaan samana päivänä
hankitut moottorikelkka ja siihen kuuluvat varusteet muodostavat selkeän,
yhden kokonaisuuden. Tilintarkastajan mukaan hankinta on perusteltua
käsitellä investointina vuodelle 2016, koska hankinta ylittää
omaisuushankinnan rajana olevan 8500 euroa, ja että hankinta kirjataan
investointiosaan menot 12792,74 € ja tulot 3.518,55 €.
Talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat määritellyt investoinnit hankkeittain. Investointiosassa menot ja tulot sitovat
erikseen.
Päätöshistoria
Sivistysltk 31.1.2017 15 §
INVESTOINTIESITYS/HETTA HIIHTOMAA MOOTTORIKELKKA
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Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus (vapaa-aikatoimensihteeri):
Sivistyslautakunta hyväksyy Hetta Hiihtomaan kelkkahankinnan ja esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hankinnan sisällyttämistä kunnan investointiosaan vuodelle 2016.
Selostus:
Sivistyslautakunta esitti ta-kokouksessaan 28.11.2016 § 131, että Hetta
Hiihtomaa siirretään teknisen toimen alaisuuteen 1.1.2017 alkaen.
Kunnanvaltuusto on ta-kokouksessaan 7.12.2016 § 45 päättänyt tarjota Hetta Hiihtomaata ulkopuoliselle taholle, esim. yrittäjälle, jolta ostettaisiin lähiliikuntapalveluita.
Kunnanhallitus päätti 4.1.2017 § 18, että se palauttaa sivistyslautakunnan ta-päätöksen (28.11.2016 § 131) takaisin sivistyslautakunnalle perusteluna seuraava: kunnanvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2016 § 45 sivistystoimen tavoitteeksi ”Kuntalaisen sivistyksen edistäminen mukaan lukien
vapaa-aikatoiminta”. Kunnanhallitus totesi, että sivistyslautakunnan tulee ottaa huomioon valtuuston päätös.
Tästä johtuen sivistysosasto on joutunut jatkamaan Hetta Hiihtomaan toimintaa ja hankkimaan tarvittavaa kalustoa.
Hetta Hiihtomaan moottorikelkka vm 2008 on jo usean vuoden ajan aiheuttanut tuntuvia korjauskustannuksia ja ollut työturvallisuuden kannalta sopimaton moottorikelkka laskettelurinnekäyttöön.
Hetta Hiihtomaan toiminnan jatkuessa vapaa-aikatoimensihteeri on viranhaltijapäätöksellä 12.12.2016 tarjouspyynnön pohjalta/ Enontekiön kunta
hankkinut Hetta Hiihtomaahan K A Kolström Oy:ltä Skidoo WT Ace 900 vm
2017 moottorikelkan. Vanha kelkka vaihdettiin kaupan yhteydessä.
Kauppahinta koostui moottorikelkan perushinnasta 11.452,42 € (alv0)ja
vanhan moottorikelkan hyvityshinnasta 3.518,55 € (alv0).
Erotukseksi muodostui 7933,87 € (alv0). Kauppahinta on maksettu Hetta
Hiihtomaan käyttötaloudesta menokohdasta 029008 4580.
Lisäksi hankittiin kiinteinä moottorikelkkaan suksimuovit ja pohjapanssari arvo 213,72 € (alv 0) ja lisäpuskuri, tavaralaatikko ja lisäistuin
1.126,56 € (alv0), joita voidaan tarvittaessa käyttää muissakin kelkoissa.
Lisätarvikkeiden kauppahinta on maksettu Hetta Hiihtomaan käyttötalouden
menokohdasta 029008 4600 ja hankinnan kokonaishinta lisävarusteineen oli
9.274,14 €.
Tiedoksi
Vastuuviranhaltijat (kirje)
Lautakunnat (kirje)
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Khall 47 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2017
Päätös
Kunnanhallitus päätti vahvistaa liitteessä olevat kunnanhallituksen kokouspäivät ja kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin 2017 siten, että kunnanhallituksen kokous on huhtikuussa 19.4.
ja toukokuussa 9.5. sekä päätti, että vanhusneuvosto ja nuorisoneuvosto
laitetaan vuosikelloon ulkokehälle ajankohtaan, jossa se on suunniteltu
kokoontuvan.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kutsussa mainittu
asiaotsikko Enontekiön kunnan vuosikello 2017 muutetaan muotoon Kunnan
toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2017.
Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa liitteessä olevat valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen kokous
on huhtikuussa 19.4. ja toukokuussa 9.5. sekä päätti, että vanhusneuvosto
ja nuorisoneuvosto laitetaan vuosikelloon ulkokehälle ajankohtaan, jossa
se on suunniteltu kokoontuvan.
Birgitta Eira esitti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
vahvistaa liitteessä olevat valtuuston kokouspäivät toimikautensa loppuun
asti. Esitystä ei kannatettu.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.20-16.30, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteessä olevat kunnanhallituksen kokouspäivät ja kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin 2017.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kutsussa mainittu
asiaotsikko Enontekiön kunnan vuosikello 2017 muutetaan muotoon Kunnan
toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2017.
Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa liitteessä olevat valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Selostus
Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessilla
2017 tarkoitetaan Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvien toimintojen aikataulua, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä pidemmän aikajakson aikana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla tarkoituksena on
helpottaa ja jäntevöittää talousprosessia ja toimielinten kokousten yhteensovittamista. Aikataulutusta joudutaan vuoden kuluessa tarkentamaan,
mutta vuoden alussa siihen merkitään ainakin suunnittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, taloustoimikunnan ja lautakuntien kokoukset sekä
tärkeät määräajat, kuten tilinpäätöksen sekä talousarvion ja –suunni-
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telman valmisteluaikataulu. Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi laitetaan mm. kunnan sisäiseen verkkoon ja kotisivulle.
Liite
1
Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2017
Tiedoksi
Valtuusto
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Khall 48 § Kunnanjohtajan palkkauksen tarkistaminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanjohtajan palkka on kokonaispalkka 9.2.2017 lukien ja päätti kokonaispalkaksi 7300 euroa.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ilmoitti olevan esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Keskustelun päätteeksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo
esitti, että kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan kokonaispalkaksi 7300
euroa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja):
Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan palkka on kokonaispalkka
9.2.2017 lukien ja tekee päätöksen kokonaispalkasta.
Selostus
Kunnanjohtajan tehtävä on lakisääteinen ja tehtävät on määritelty kuntalaissa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa,
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Kunnan johtamistyöllä rakennetaan kunnan tulevaisuutta. Strategista johtamista toteutetaan tällä hetkellä kuntien historian suurimmassa muutostilanteessa, joissa muutoksista on tullut vaikeasti ennakoitavia, samalla
kun niistä on tullut pysyvä olotila kuntien johdolle ja henkilöstölle.
Johtamistyö on aiempaa vaativampaa tavoitteiden, resurssien ja toiminnan
yhteensovittamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi koko julkisen sektorin kestävyysvajeen seurauksena. Kunnanjohtajan rooli on myös muuttumassa
entistä enemmän henkilöstön valmentajaksi, suunnannäyttäjäksi ja verkostojen rakentajaksi.
Kunnanjohtajan työ on vaativaa ja odotukset ovat korkealla. Uusi kuntalaki lisää työn vaativuutta entisestään mm. valmistelussa olevien valtakunnallisten uudistusten seurauksena. Merkittävimmät vaativuuden lisääntymiseen vaikuttavat asiat:
- Muutosjohtaminen: Kohtuullisen pysyvästä kuntien tilanteesta on siirrytty kuntapuolen suurimpien muutosten aikaan (maakunta- ja soteuudistukset). Korostaa strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen taitoja. Muutosten läpivienti on erityisen vaativaa kuntakentällä.
- Konsernikeskeisyys: Kuntakeskeisestä johtamisesta ja toiminnasta siirrytään konsernikokonaisuuteen. Konserniohjaus korostuu ja omistajaohjaus
terävöityy. Korostaa kokonaiskuvan näkemistä tulevaisuuteen.
- Talous: Kunnan talouden alijäämän kattamisvelvollisuutta on tiukennettu
(mm. arviointimenettelyn kriteerit konsernitasolle v. 2017 lähtien).
Edellyttää kunnalta taloustilanteen korjaamista. Korostaa muutosjohtamisen ja talousjohtamisen taitoja.
- Enontekiön erityispiirteet: Muihin kuntiin verrattuna Enontekiön sijanti on kaukana, kolmen valtakunnan rajalla, saamelaisalueen kunta, pitkät
etäisyydet, pienyrittäjyys, poro- ja luontaistalous jne.. Edellyttää eri-
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laisten intressien yhteensovittamista verrattuna moniin muihin kuntiin
muutenkin monimutkaisessa, vaikeasti ennakoitavassa ja nopeassa toimintaympäristön muutoksessa.
Kunnanjohtajan palkkavertailua on tehty Enontekiön kunnan muihin viranhaltijoihin, Lapin kunnanjohtajien palkkoihin ja valtakunnallisesti saman
kokoluokan kuntien kunnanjohtajien palkkoihin. KVTESin mukaan tehtävän
vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon osaaminen (tiedot, taidot, harkinta), työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen ja vaikutukset toimintaedellytyksiin), työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus, ihmissuhdevaatimukset) ja työolosuhteet. KVTESin mukaan esimiesten ja alaisten palkan pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden.
Enontekiön kunnanjohtajan palkkaus on tällä hetkellä samaa tasoa kuin
muutaman Enontekiön kunnan viranhaltijan, jotka kaikki eivät ole johtavassa asemassa. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta saadun tiedon mukaan, kunnanjohtajan palkkaa ei tule verrata johtoryhmän muiden jäsenten
palkkoihin kunnanjohtajan aseman vuoksi. Kunnanjohtajan palkkauksessa on
selkeä epäkohta. Se on myös oikeudenmukaisuuskysymys ja vaikuttaa motivaatioon.
Kunnanjohtajan palkka määritellään tällä hetkellä tehtäväkohtaisena palkkana. KVTESin mukaan kunnanjohtajan palkka voidaan määrätä kokonaispalkkana ilman työkokemuslisää tms., mikäli tästä ei ole erikseen päätetty.
Vuonna 2014 kunnanjohtajista kolmannes sai kokonaispalkkaa.
Kunnanvaltuuston 30.3.2016 hyväksymässä kunnanjohtajan johtajasopimuksessa todetaan, että vuosittaisessa kehityskeskustelussa käydään keskustelu
palkkauksesta ja sen mahdollisesta tarkistamisesta huomioiden mm. työssä
suoriutuminen.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo ja kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ovat käyneet johtajasopimuksen mukaisen kehityskeskustelun
24.1.2017. Kehityskeskustelussa on todettu, että johtajasopimuksessa asetetut tavoitteet valtuustokauden loppuun 31.5.2017 ovat toteutumassa.
Kehityskeskustelussa on käyty alustava keskustelu palkasta.
Johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus voi harkintansa perusteella lisäksi palkita kunnanjohtajan. Palkitsemistapa voi olla esimerkiksi tulospalkan (1-2 viikon palkkaa vastaava summa) maksaminen kerran vuodessa.
Palkkavertailu esitellään kokouksessa.
Tiedoksi
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen
Palkkatoimisto
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Khall 49 § Asiantuntijapalvelun hankkiminen Aurora Arctic Drone –hankkeen
Hackathon –tapahtumaan
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hankkia asiantuntijapalvelun Aurora Arctic Drone
–hankkeen Hackathon –tapahtuman toteuttamista varten Futuretournaments
Oy:tä, jonka tarjous on tarjouspyynnössä mainituin kriteerein kokonaistaloudellisesti edullisin.
Selostus
Lapin liitto on myöntänyt 21.12.2016 Aurora Arctic Drone –hankkeen toteuttamiseen avustusta seuraavasti: Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen määrärahaa 80 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 48.000 euroa.
Enontekiön kunta on pyytänyt 17.1.2017 tarjouksia asiantuntijapalvelusta
Aurora Arctic Drone –hankkeen Hackathon –tapahtuman toteuttamista varten
liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaan.
Määräaikaan mennessä Enontekiö kuntaan tuli kaksi tarjousta Futuretournaments Oy:ltä ja Avantoventures Oy:ltä. Tarjousten avauspöytäkirja on
liitteenä.
Hankkeen projektipäällikkö on tehnyt vertailun ja paremman tarjouksen
tarjouspyynnön kriteereillä mitattuna antoi Futuretournaments Oy, joka
tarjosi asiantuntijapalvelun hintaan 29000 euroa (alv 0%). Tarjousten
vertailu on liitteenä.
Asiasta on kuultu myös ohjausryhmää. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Liitteet
2 Tarjouspyyntö
3 Tarjousten avauspöytäkirja
4 Tarjousten vertailu
Tiedoksi
Enontekiön Kehitys Oy (ote)
Projektipäällikkö Jari Nykänen (ote)
Avantoventures Oy (ote)
Futuretournaments Oy (ote)
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Khall 50 § Lausunto Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2016 –
2020 –raporttiluonnoksesta
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi hyväksyen tiedoksi toimitetun lausunnon ja hyväksyi lausunnon kunnanjohtajan muutetun esityksen mukaisena seuraavasti:
Palvelutasotavoitteet ovat Enontekiön osalta vaatimattomat raporttiluonnoksessa. Enontekiön kunta pitää erittäin tärkeänä, että Kolarin junaasemalta on yhteys Hettaan lauantaisin ja tarvittaessa Kilpisjärvelle.
Tällä hetkellä yhteys on vain torstaisin. Lauantaina toteutettava yhteys
palvelisi paikallisten lisäksi myös alueen matkailijoita.
Rajat
minen
tulee
vätkä

ylittävät liikenneyhteydet Norjaan ja Ruotsiin sekä älykäs liikkutulee ottaa huomioon tavoitteenasettelussa. Palvelutasotavoitteet
yhteen sovittaa nykyisiin liikenneyhteyksiin maalla ja ilmassa einykyiset liikennepalvelut saa ainakaan heiketä.

Enontekiön kunta painottaa, että digitaaliset mahdollisuudet kuten esimerkiksi älysovellukset ja appsit tulee ottaa huomioon liikennepalveluiden tavoitteenasettelussa ja kehittämisessä.
Enontekiön kunta painottaa sitä, että kehitysvammaisten, liikuntarajoitteisten ja muiden vammaisten henkilöiden mahdollisuudet linjaautomatkustamiseen tulee turvata matkustajien oikeuksia koskevan EU asetuksen 181/2011 mukaisesti.
Edelleen kunta pitää tärkeänä, että liikenneyhteyksien turvaamiseksi pitäisi linja-autoliikennettä yhteen sovittaa rajaseuduilla valtioiden rajat ylittävästi sekä tiedotusta naapurimaan yhteyksistä tulisi tukea ja
edistää ainakin VT21-tien ja Ruijantien rajan ylitysyhteyksien parantamiseksi.
Toimiva joukkoliikenne vähentää sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain
yksilökuljetuksien tarvetta Enontekiöllä ja yksilökuljetuksista kunnalle
aiheutuvia kustannuksia. Enontekiön kunnalla ei ole mahdollisuutta lisätä
joukkoliikenteen järjestämiseen varattua määrärahaa, joka pitkien etäisyyksien kunnassa on jo korkealla tasolla.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi ensimmäisen kappaleen osalta:
Palvelutasotavoitteet ovat Enontekiön osalta vaatimattomat raporttiluonnoksessa. Enontekiön kunta pitää erittäin tärkeänä, että Kolarin junaasemalta on yhteys Hettaan lauantaisin ja tarvittaessa Kilpisjärvelle.
Tällä hetkellä yhteys on vain torstaisin. Lauantaina toteutettava yhteys
palvelisi paikallisten lisäksi myös alueen matkailijoita.
Rajat
minen
tulee
vätkä
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Enontekiön kunta painottaa, että digitaaliset mahdollisuudet kuten esimerkiksi älysovellukset ja appsit tulee ottaa huomioon liikennepalveluiden tavoitteenasettelussa ja kehittämisessä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi toimitetun lausunnon ja täydentää sitä tarvittaessa.
Enontekiön kunta toteaa lausuntonaan Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2016-2020 –raporttiluonnoksesta seuraavaa:
Palvelutasotavoitteet ovat Enontekiön osalta realistiset raporttiluonnoksessa. Enontekiön kunta pitää kuitenkin erittäin tärkeänä, että Kolarin
juna-asemalta on yhteys Hettaan lauantaisin. Tällä hetkellä yhteys on
vain torstaisin. Lauantaina toteutettava yhteys palvelisi paikallisten
lisäksi myös alueen matkailijoita.
Enontekiön kunta painottaa sitä, että kehitysvammaisten, liikuntarajoitteisten ja muiden vammaisten henkilöiden mahdollisuudet linjaautomatkustamiseen tulee turvata matkustajien oikeuksia koskevan EU asetuksen 181/2011 mukaisesti.
Edelleen kunta pitää tärkeänä, että liikenneyhteyksien turvaamiseksi pitäisi linja-autoliikennettä yhteen sovittaa rajaseuduilla valtioiden rajat ylittävästi sekä tiedotusta naapurimaan yhteyksistä tulisi tukea ja
edistää ainakin VT21-tien ja Ruijantien rajan ylitysyhteyksien parantamiseksi.
Toimiva joukkoliikenne vähentää sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain
yksilökuljetuksien tarvetta Enontekiöllä ja yksilökuljetuksista kunnalle
aiheutuvia kustannuksia. Enontekiön kunnalla ei ole mahdollisuutta lisätä
joukkoliikenteen järjestämiseen varattua määrärahaa, joka pitkien etäisyyksien kunnassa on jo korkealla tasolla.
Selostus
Ramboll on pyytänyt lausuntoa oheismateriaalina olevasta Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2016-2020 –raporttiluonnoksesta.
Oheismateriaali
1 Raporttiluonnos
Tiedoksi
Ramboll
Enontekiön Kehitys Oy/Sirpa Mannela
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Khall 51 § Osuuspankin kiinteistön ostaminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti ostaa Osuuspankin kiinteistön Pohjolan Osuuspankilta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ja selostuksessa olevin
perusteluin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kunnanhallitus lisäsi yksimielisesti kauppakirjan kohtaan Muut ehdot seuraava virke: Myyjä vastaa kustannuksellaan jäähdytysjärjestelmän kuntoon
saattamisesta.
Käsittely
Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla asiantuntijana kuultavana klo
17.40-18.00 selvittämässä kunnan kiinteistöjen kokonaisuuteen liittyviä
asioita, ja muun muassa ko. kiinteistön käyttökustannuksia, kaukolämpöön
ja kiinteistön muutostöihin liittyviä asioita sekä vastaamassa teknisiin
kysymyksiin.
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus lisäsi yksimielisesti kauppakirjaan
kohtaan Muut ehdot seuraavan virkkeen: Myyjä vastaa kustannuksellaan
jäähdytysjärjestelmän kuntoon saattamisesta.
Ulla Keinovaara esitti, että kunnan tulisi olla kiinnostunut myös muista
kunnassa olevista kiinteistöistä tarpeen mukaan, ja kunnan tulee jäädyttää muut ostot. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ostaa Osuuspankin kiinteistön Pohjolan Osuuspankilta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ja selostuksessa olevin perusteluin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Selostus
Kunnanhallitus kävi tutustumassa kiinteistöön ennen kokoustaan 23.1.2017.
Kauppakirja on liitteenä. Kauppakirjassa mainitut liitteet ovat nähtävillä kokouksessa.
Päätöshistoria
Khall 4.1.2017 8 §
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että asia siirretään myöhempään kokoukseen.
Kunnanhallitus totesi, että ennen seuraavaa kunnanhallituksen kokousta
tutustutaan kiinteistöön.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi:
Poistetaan selostuksessa oleva kappale Enontekiön Kehitys Oy:n jne. sekä
kohdassa riskit toiseksi viimeinen kohta Saamelaisalueen koulutuskeskus
jne.
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Keskustelun kuluessa Janne Näkkäläjärvi esitti, että kunta ei osta Osuuspankin kiinteistöä. Ulla Keinovaara ja Helinä Hautamäki kannatti esitystä.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.35-15.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.
Sari Keskitalo esitti, että kauppakirjaan kirjattaisiin kohtaan Omistusja hallintaoikeus, ensimmäisen kappaleen loppuun lause: ja kun kunnanvaltuuston talousarvion määrärahapäätös ja kunnanhallituksen ostopäätös ovat
tulleet lainvoimaiseksi.
Jaakko Alamattila esitti, että Osuuspankki toteuttaa omilla kustannuksilla tarvitsemansa muutokset tiloihin.
Jaakko Alamattila esitti, että asia siirretään myöhempään kokoukseen.
Sari Keskitalo kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty asian siirtoesitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Jaakko Alamattilan ehdotusta asian siirtämisestä myöhempään kokoukseen, jota Sari Keskitalo on kannattanut, äänestävät ”jaa” ja ne jotka ovat asian käsittelyn
jatkamisen kannalla, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Eira Birgitta, Keskitalo Sari, Kultima Elli-Maria) ja 3 ”ei”
ääntä (Keinovaara Ulla, Näkkäläjärvi Janne, Hautamäki Helinä). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut Jaakko Alamattilan esitys asian siirtämisestä myöhempään kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ostaa Osuuspankin kiinteistön Pohjolan Osuuspankilta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ja selostuksessa olevin perusteluin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Selostus
Osuuspankin kiinteistön kiinteistötunnus on 47-401-9-6, Tuomola RN:o 9:6
-niminen tila Hetan kylässä, osoitteessa Puistomäentie 1, 99400 Enontekiö. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 0,2120 hehtaaria. Tilalla sijaitsee v.1991 rakennettu yksikerroksinen liikerakennus
pinta-alaltaan n.280 m2. Rakennus on sähkölämmitteinen. Kauppahinta on
175.000 euroa.
Valtuusto on päättänyt hyväksyä vuoden 2017 talousarviossa kiinteistöjen
ostoon 200000 euroa. Kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä
valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa ja valtuuston mahdollisesti
antamien ohjeiden perusteella.
Kunnanvaltuuston tahtotila tuli selväksi 7.12.2016 valtuuston päättäessä
talousarviosta 2017. Valtuusto antoi valtuudet kunnanhallitukselle ostaa
Osuuspankkikiinteistö. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnanhallituksen tehtävänä on
kuntalain 23 §:n mukaan vastata valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.
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Taloudelliset perustelut kiinteistön ostoon. Enontekiön kunta voisi
Osuuspankkikiinteistön hankinnan myötä sulkea kaksi ylläpidettävää kiinteistöä, vanhan Hetan koulun, jossa mm. Luovatupa toimii ja Nuorisotilan
kiinteistön, jossa toimii nuorisotilan lisäksi kampaamo- ja parturiyrittäjä. Näiden sulkemisten myötä kunta säästäisi noin 35 000 euroa, koska
rakennuksia ei tarvitsisi enää ylläpitää ja lämmittää. Vanha koulukiinteistö ja nuorisotilan kiinteistö tulevat purettavaksi joka tapauksessa,
koska rakennukset ovat vanhoja ja siinä kunnossa, että on edullisempaa
tehdä uudet kuin remontoida rakennukset kokonaan.
Vanhassa koulurakennuksessa ja nuorisotilarakennuksessa olevat toiminnot
voitaisiin siirtää olemassa oleviin kuntakonsernin tiloihin ja Osuuspankkikiinteistöön. Tällä tavoin myös kunnanvaltuuston talousarviossa tekemä
linjaus monitoimitilojen kehittämisestä ja tilojen käyttöasteen nostamisesta toteutuisi. Kunta tulee tekemään suunnitelman kuntakonsernin tilojen käytön tehostamiseksi.
Kunnan ylläpitämä kiinteistömassa vähenee, kun käyttöikänsä päässä olevista kiinteistöistä voitaisiin luopua ja olemassa olevien kiinteistöjen
käyttöastetta nostaa. Asemakaavassa vanhan koulun alue on liikekiinteistöille kaavoitettu. Samalla mahdollistuu asemakaavoituksen toteuttaminen.
Osuuspankkikiinteistö sijaitsee parhaimmalla toimintapaikalla Hetan keskustassa. Osuuspankki on halunnut tarjota kiinteistöään nimenomaan ja
erityisesti vain kunnalle. Osuuspankin kanssa neuvoteltu hinta kiinteistöstä on 175 000 €. Tilojen vuokraaminen ei liene vaikeaa, koska tiloja
on kysytty jo tähän mennessä ilman minkäänlaista markkinointia. Tilojen
myyminen keskeiseltä liikepaikalta ei liene myöskään vaikeaa, mikäli kunta jossain vaiheessa päätyisi myyntiin.
Enontekiön kunta haluaa edistää yritystoimintaa Enontekiöllä. Kunta on
sitoutunut valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksillä vuoden 2017 talousarviossa yrittäjien tukemiseen ja yrittäjäystävälliseen toimintaan.
Osuuspankkikiinteistö voisi toimia monitoimitalona, myös yritystalona,
erityisesti pienille mikroyrittäjille, joille tiloja voidaan vuokrata.
Osuuspankkikiinteistön osto on suora osoitus kunnan johdonmukaisen yrittäjäystävällisen politiikan jatkamisesta. Osuuspankkikiinteistön ostosta
on tehty yritysvaikutusten arviointi, jonka johtopäätös on, että kunnan
on perusteltua ostaa kiinteistö.
Osuuspankin toiminnan turvaaminen Enontekiöllä. Osuuspankin kanssa käytyjen neuvottelujen aikana on käynyt selväksi, että Osuuspankki haluaisi –
kunnan ostaessa kiinteistön – tehdä vuokrasopimuksen. Tällä tavalla Enontekiön kunta varmistaisi Osuuspankin fyysisen paikallaolon ainakin viideksi vuodeksi.
Kuntakeskuksen ympäristön, imagon ja maiseman kehittämistä koskevat syyt.
Osuuspankkikiinteistö on Hetan kuntakeskuksen keskeisimmällä paikalla.
Kiinteistö on keskeinen kylän maiseman ja imagon kannalta. Kiinteistön
hankinnalla kunta varmistaa, että kylän maiseman ja imagon kehittäminen
on kunnan käsissä.
Mikäli kunta ei hankkisi Osuuspankkikiinteistöä on riskinä mm.
- Kunnanvaltuuston tahtotila ei toteudu. Kunnanhallitukselle kuntalaissa määritelty tehtävä vastata kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta nousee kummalliseen valoon. Kunnanhallituksen pää-
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töksestä voidaan valittaa ja jos valituksilla tai tarkastuslautakunnan arvioinnissa osoitetaan, että kunnanhallitus ei ole toiminut
valtuuston tahdon mukaisesti, luottamus kunnan toimintaan ja hyvään
hallintoon heikkenee. Tämä vaikuttaa kunnan maineeseen.
Kunnalle koituu taloudellisia kuluja n. 35 000 euroa vuodessa, mikäli kiinteistöä ei hankita ja vanhaa koulukiinteistöä poisteta
käytöstä.
Kunnan yrittäjäystävällinen politiikka saa merkittävän kolauksen.
Mikroyrittäjille ei ole tarjota keskeiseltä liikepaikalta tiloja.
Osuuspankki voi lähteä Enontekiöltä.
Linjaus kunnan monitoimitilojen kehittämisestä ja tilojen käyttöasteen nostamisesta vaarantuu.

Kauppakirjassa mainitut liitteet ovat nähtävillä kokouksessa.
Liite
2 Kauppakirja
Tiedoksi
kunnanjohtaja
tekninen johtaja
tekninen toimisto
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Khall 52 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2017
kuntavaaleja varten

Päätös
Kunnanhallitus päätti asettaa seuraavat äänestysaluekohtaiset vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan:
Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu
Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Lilja Kultima, varapuheenjohtaja
Tuomas S Palojärvi
Karen-Anna Proksi
Paavo Isohanni
Varajäsenet
Sirkku Laurila
Iisak Vanhapiha
Jouko Alapoikela
Kaaresuvanto
Paula Syväjärvi, puheenjohtaja
Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja
Elsi Kurki
Johanna Kotavuopio
Antti-Oula Juuso
Varajäsenet
Anna-Reetta Niemelä
Joona Kotavuopio
Saara Ketola
Kilpisjärvi
Veikko Aaltonen, puheenjohtaja
Sirpa Karjalainen, varapuheenjohtaja
Juha Tornensis
Leena Ohenoja
Marjut Muotkajärvi
Varajäsenet
Eeva-Sisko Tornensis
Sirpa Keskitalo
Esa Aidantausta
Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi
Elma Vuontisjärvi, puheenjohtaja
Aulis Harju, varapuheenjohtaja
Onni Niemelä
Asta Niemelä
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Varajäsenet
Kaija Eira
Raili Suomi
Seppo Keskitalo
Vaalitoimikunta
Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Paavo Isohanni, varapuheenjohtaja
Minna Vaari
Varajäsenet
Anni Näkkäläjärvi
Emmi Wathén
Anja Ohenoja
Käsittely
Elli-Maria Kultima poistui kokouksesta klo 18.20. Pöytäkirjantarkastajaksi Elli-Maria Kultiman tilalle valittiin Jaakko Alamattila.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä yhden tai useamman vaalitoimikunnan, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Selostus
Vuoden 2017 kuntakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.
Kunnanvaltuusto on 4.4.2013 muuttanut Enontekiön kunnan äänestysaluejakoa
siten, että äänestysalueita on yhteensä neljä:
Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu, Kaaresuvanto, Kilpisjärvi ja NunnanenPeltovuoma-Vuontisjärvi.
Vaalilaki 15 §
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään kolme.
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Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä
edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin
merkittyjä puolueita. Kunnallisvaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee
kuitenkin vastaavasti edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja
vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä
varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan
jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Tiedoksi
Valitut
Keskusvaalilautakunta
Luottamushenkilökortisto
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Khall 53 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 12.12.20166.2.2017
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
-14.12.2016
-24.1.2017
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Khall 54 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Pentti Mäkitalo:
Tarkastuslautakunnan tekemä täydennyspyyntö tekniselle toimelle koskien
päiväkodin rakentamista, tulee tuoda tarkastuslautakunnalle nopealla aikataululla.
Birgitta Eira:
-Tilintarkastuspalvelujen optiovuosien käyttöön liittyen tarkastuspalvelujen hinta tulisi olla tiedossa ennen valtuuston kokousta
-Heijastimien hankinta. Todettiin, että syksyllä ovat jaossa.
-Kokousasiakirjojen saaminen hyvissä ajoin luottamushenkilöille, mikä
tulee huomioida jotenkin tulevassa hallintosäännössä.
-Kunnanhallituksen esille ottamat asiat tulisi tuoda kunnanhallituksen
käsittelyyn.
-Aloite/Kunnan tulisi huomioida toiminnassaan Suomi 100-vuotta kunniaksi
Naisten päivänä mm. tasa-arvon näkökulma, ihmissuhdeväkivalta ja naisten
äänioikeus.
-Johtajasopimusten laatiminen osastopäällikkötasolle.
Ulla Keinovaara:
-Yhteisen sairaalan suunnittelu. Kunnanhallitus keskusteli sotesta.
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Pykälät
42-54

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 42,43,44,45,46,47,50,53,54.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 48,49,51,52.

HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja
postiosoite.
Enontekiön kunnanhallitus
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi
Pykälät: 48,49,51,52.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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