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216 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
217 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
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221 Edustajien nimeäminen saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimeen 2016-2019
222 § Leader Tunturi-Lapin ohjelmakauden 2007 – 2013 käyttämättä jäänyt
kuntarahoitus
223 § Lausunnon antaminen ympäristöterveydenhuollon talousarvioon ja suunnitelmaan
224 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
225 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
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Khall 215 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Birgitta
Eira ja Ulla Keinovaara.
Kunnanjohtaja totesi, että poistetaan esityslistalta pykälä koskien vastinetta arviointikertomukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti
esityslistan kokouksen työjärjestykseksi em. muutoksella.
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 216 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että viranhaltijat vastaavat taksilupakyselyyn.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Lausunnot
o
o
o

Lausuttu: ”Lex Kittilä” -lausunto
Lausunnolla: Yhdistysasiakirjan luonnos kunnan verkkosivuilla
Tulossa: Yhteislausunto Saamelaiskäräjien kanssa sotesta sekä lakipaketti maakuntahallinnosta ja sotesta

Juhlavuosi 2017
o
o

Logo hyväksytty
Juhlavuoden tapahtumien järjestämisen periaatteet ja
6.12.2017 Suomi 100-v juhla

Tapaamiset
o
o
o
o
o
o

Eduskunnan liikennevaliokunta 15.9.
Rekkaparkkipalaveri 23.9.
Aurora-verkostotapaaminen 29.-30.9.
Saamelaisalueen kunnat 26.9.
Liikenne- ja viestintäministeri 12.10.
Valtiovarainvaliokunnan pj 12.10.

Tilaisuudet
o Kuntamarkkinat 14.-15.9.
o Seminaari ”EU, Suomi ja ihmisoikeudet” 7.10.
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
-

Kunnan vakuutukset

-

Lapin ELY-keskuksen kysely taksilupamääristä

-

Kehitys Oy:n tulevaisuus

-

Drone-hankehakemus
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Khall 217 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Jaakko Alamattila: Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous
Berit-Ellen Juuso: Saamelaisalueen koulutusasiain neuvoston kokous yhdessä sivistystoimenjohtajan kanssa.
Sari Keskitalo: Rajajokikomission kuntaseminaari 28.-29.9.2016.
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Khall 218 § Kokoustyöskentelyn kehittäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä myöhemmin.
Käsittely
Todettiin, että kirjataan kunnanhallituksen sisäiseen käyttöön esille
tulleista asioista muistio.
Kunnanhallitus totesi, että tämän asian käsittelyä jatketaan myöhemmin.
Kunnanhallitus piti tauon klo 15.30 – 15.45, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää käsitellä kyselyn tulokset, tekee johtopäätökset
ja sopii jatkotoimenpiteistä.
Selostus
Kunnanhallitus on osana kunnan johtamisen virtaviivaistamista päättänyt
15.8.2016 toteuttaa kyselyn kokoustyöskentelystä kunnanhallitukselle ja
–valtuustolle sekä lautakunnille.
Kunnanhallituksen kysely on tehty ja yhteenveto kyselystä on jaettu kokousmateriaalin 12.9. liitteenä.
Kunnanhallitus on 12.9.2016 § 210 merkinnyt tiedoksi kyselyn tulokset
sekä päättänyt jatkotoimista: 1) hallituksen jäsenet perehtyvät kyselyn
tuloksiin 2) järjestetään kyselyn tulostenkäsittely- ja suunnittelutilaisuus hallituksen kokousten kehittämistoimenpiteiksi syksyn aikana.
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Khall 219 § Talousarvion ja –suunnitelman 2017-2019 valmistelutilanne
Päätös
Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman
2017-2019 valmistelusta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman 20172019 valmistelusta.
Selostus
Talousarvion ja –suunnitelman keskeinen sisältö ja valmistelutilanne selvitetään kokouksessa.
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Khall 220 § Investointisuunnitelma vuosille 2017-2021
Päätös
Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun investointisuunnitelman sisällöstä
ja aikataulutuksesta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun investointisuunnitelman sisällöstä
ja aikataulutuksesta.
Selostus
Alustava investointisuunnitelma vuosille 2017-2021 on oheismateriaalina.
Oheismateriaali
1 Alustava investointisuunnitelma vuosille 2017-2021
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Khall 221 § Edustajien nimeäminen saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain
yhteistyöelimeen 2016-2019
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi Berit-Ellen Juuson ja
varaedustajaksi Ellen-Ulla Maarit Maggan yhteistyöelimeen.
Päätösehdotus (kunnanhallitus)
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan ja varaedustajan yhteistyöelimeen.
Selostus
Saamelaiskäräjät pyytää edustajanne ja varaedustajanne nimeämistä yhteistyöelimeen vuosiksi 2016 – 2019. Edustajia pyydetään Sosiaali- ja terveysministeriöltä, Lapin aluehallintovirastolta, saamelaisten kotiseutualueen kunnilta, LSHP:n perusterveydenhuollon yksiköstä, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja SamiSoster ry:stä.
Saamelaiskäräjät on asettanut kokouksessaan 24.2.2016 Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimen alkaneelle vaalikaudelle.
Yhteistyöelin on asetettu saamelaisten sosiaali- ja terveysasioiden yhtenäistä käsittelyä varten saamelaiskäräjien, saamelaisten kotiseutualueen
kuntien, valtion- ja aluehallinnon väliseksi asiantuntija-, yhteistyö- ja
neuvotteluelimeksi, joka toimii saamelaiskäräjien yhteydessä. Yhteistyöelimen tarkoituksena on edistää yhteistyötä saamelaisten hyvinvointiasioissa ja edesauttaa yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden välistä kansallista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyöelin toimii neuvoa-antavana elimenä erillään saamelaiskäräjien linjaorganisaatiosta.
Yhteistyöelimen tehtävänä on
1) edistää saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja
kehittämistä rajayhteistyö huomioiden
2) seurata saamelaisten sosiaali- ja terveysasioiden kehitystä,
3) toimia asiantuntijana saamelaisten sosiaali- ja terveysasioissa sekä
4) tehdä esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja saamelaisten
hyvinvointikysymyksissä.
Yhteistyöelimen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat Saamelaiskäräjien nimeämät jäsenet ja sihteerinä Saamelaiskäräjien sosiaalija terveyssihteeri. Yhteistyöelin kokoontuu vuosittain 1- 2 kertaa.
Saamelaiskäräjät esittää yhteistyöelimelle asiantuntijatahoiksi valittavan seuraavat tahot:
-SANKS, Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus,
Karasjoki
-Saamelaisten vanhuspalveluiden kehittämiskeskus NUSH, Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen, Karasjoki
-Sisä-Finnmarkin perheneuvola, Barne-, ungdoms- og Familieetaten, Indre
Finnmark Familievernkontor, Karasjoki
-Sámi Dearvvašvuodasiida -hanke, Spesialistlegesenteret, Karasjoki
-Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Yhteistyötahot maksavat omien edustajiensa matkustus- ja muut osallistumisesta aiheutuvat kulut. Yhteistyöelimen ensimmäinen kokous järjestetään
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lokakuussa 2016 myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin.
Tiedoksi
Nimetyt
Saamelaiskäräjät
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Khall 222 § Leader Tunturi-Lapin ohjelmakauden 2007 – 2013 käyttämättä
jäänyt kuntarahoitus
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Tunturi-Lappi Leaderin esityksen. Kuntaraha tulee kohdentaa ensisijaisesti Enontekiön tulevia kuntarahaosuuksia
kattamaan.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää
hyväksyä Tunturi-Lappi Leaderin esityksen. Kuntaraha tulee kohdentaa ensisijaisesti Enontekiön tulevia kuntarahoitusosuuksia kattamaan.
Merkitään, että Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.20.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus keskustelee asiasta. Evästyskeskustelun jälkeen kunnanjohtajan antaa päätösehdotuksen.
Selostus
Leader Tunturi-Lappi ry on toimittanut kuntaan esityksen käyttämättä jääneestä kuntarahoituksesta.
Leader Tunturi-Lappi ry:n (ent. KKTM ry) hallitus esittää päätöksellään
18.5.2016 § 15 toiminta-alueen kunnille, että ohjelmakaudelta 2007-2013
käyttämättä jääneet Leader -kuntarahat (97 273,17 € kts. alla erottelu)
voitaisiin jättää yhdistykselle käytettäväksi maaseudun kehittämistyöhön.
Kuntarahoitusta on jäänyt edellisellä ohjelmakaudella käyttämättä, koska
tuolloin tuettiin laajoja kuntien omia investointihankkeita ja lisäksi
kaikki rahoitetut hankkeet eivät toteutuneet täysimääräisinä. Leader sitoo omasta myöntökehyksestään hankehakemusten verran rahaa, joka voi olla
lopulta eri summa kuin varsinainen hanke toteuduttuaan on ollut.
Käyttämätöntä kuntarahaa kaudelta 2007-2013 on seuraavasti:
Enontekiö
Kittilä
Kolari
Muonio
Yhteensä

13
40
25
17
97

304,36
188,06
782,76
997,99
273,17

€
€
€
€
€

Leader Tunturi-Lappi ry toteuttaa toiminta-alueellaan paikallista kehittämisstrategiaa Kipinää Tunturi-Lappiin 2020. Leader-ryhmät noudattavat
EU:n seitsemän vuoden ohjelmakausia, joista on tällä hetkellä meneillään
kausi 2014-2020.
Toimintaryhmä tulisi käyttämään edellisen kauden käyttämättä jääneitä
varoja mm. hakiessaan lisärahoitusta eli lisämyöntövaltuutta Maa- ja metsätalousministeriöltä (MMM) kattamaan kuntien rahoitusosuutta (20%), kolmen Leader-ryhmän yhteisen matkailualan Interreg-hankkeen toteuttamiseen
sekä erityisesti nuorten ja kylien ja yhteisöjen toiminnan tukemiseen.
Kaikki toimenpiteet tulevat olemaan paikallista strategiaamme sekä sen
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toteutumista tukevaa toimintaa.
Strategiamme sisältää neljä pääpainopistettä, jotka ovat:
-

Paikalliset yhteisöt ja yrittäjyyden mahdollistaminen
Nuoret
Läheltä käsin -luontolähtöiset palvelut ja tuotteet
Revontuliyrittäjyys -Läntistä kehityskäytävää tukeva yrittäjyys

Läpileikkaavia teemoja ovat:
- tasa-arvo
- nuorten yrittäjyys
- kestävä kehitys
- innovaatiot ja ympäristö
- kansainvälisyys
- hankejatkumot
Leader Tunturi-Lappi (entinen KKTM ry) on Leader-ryhmä, joka toimii Tunturi-Lapin kuntien Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio, alueella. Leader
tukee, rahoittaa, neuvoo ja kehittää aluetta yhdessä kuntien, yhdistysten, yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on pitää
maaseutu elinvoimaisena ja kannattavana paikkana elää, olla ja yrittää,
yhdessä.
Enontekiön kunta on antanut sitoumuksen Leader Tunturi-Lappi ry:lle yritystoiminnan ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen ohjelmakaudella
2014–2020. Kuluvan kauden hankkeiden toteuttamisesta ja lisärahoituksen
tarpeesta ei ole tässä vaiheessa ohjelmakautta tietoa.
Oheismateriaali
3
Yritysvaikutusten arviointi
Tiedoksi
Leader Tunturi-Lappi
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Khall 223 § Lausunnon antaminen ympäristöterveydenhuollon talousarvioon
ja -suunnitelmaan
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus toteaa, että kunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioon
ja –suunnitelmaan 2017.
Selostus
Sodankylän kunta pyytää lausuntoa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon
talousarviosuunnitelmasta 2017.
Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimuksen mukaan
ympäristöjaoston on isäntäkunnan kunnanhallituksen/-valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä esitys yhteistoiminnan seuraavan kalenterivuoden
talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kahdeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnittelukausi).
Jaoston tulee saattaa esityksensä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi lausunnolle sopijakuntien kunnanhallituksille viimeistään syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Lisäksi tulee käydä johtavien viranhaltijoiden
väliset kuntaneuvottelut talousarvion laadinnan yhteydessä.
Vuonna 2017 esitetään perustettavaksi uusi terveystarkastajan virka. Hänen työaikansa jakautuu Sodankylän ja Kittilän kuntien kesken.
Vuoden 2017 talousarvion nettomenot nousevat vuoden 2016 talousarvioon
verrattuna 31.887 € eli 9,81 %.
Tällä hetkellä ei ole vielä tietoa kustannusten kehityksestä suunnitelmavuosille 2018 ja 2019. Toimintaan ei liene kuitenkaan ole tulossa muutoksia. Lomarahojen 10 % leikkaus molempina vuosina pitänee kustannukset
kutakuinkin talousarviovuoden 2017 tasolla.
Kuntien maksuosuudet:
Enontekiö
Kittilä
Muonio
Sodankylä
Yhteensä nettomenot

110.572,00
341.645,00
123.158,00
356.935,00
932.310,00

€
€
€
€
€

1.043.510 (menot) –111.200 (tulot; muut kuin kuntaosuudet)=932.310
Talousarviolukujen yhteenveto on nähtävillä kokouksessa.
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Khall 224 § 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 12.9.9.10.2016
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
- Pöytäkirja 13.9.2016
Sivistyslautakunta
- Pöytäkirja 7.9.2016
Tekninen lautakunta
- Pöytäkirja 28.6.2016, 16.8.2016, 20.9.2016
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Khall 225 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen
mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset
20.9.2016 102 §.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuostooikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Liitteenä on kopio teknisen lautakunnan päätöksestä.
Liite
1 Tekninen lautakunta 20.9.2016 § 102
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Khall 226 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Birgitta Eira: Muistolehdon (uurnalehto, kivi tms.) perustaminen Kilpisjärvelle ja heijastimien hankinta Juhlavuonna.
Merkitään, että Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta klo 17.40.
Sari Keskitalo: Haltin korkeimman luovutusesitys Enontekiön kunnalle,
norjalaisten kutsuminen Enontekiölle.
Elli-Maria Kultima: Olisi selvitettävä, onko riittävästi otettu sotevalmistelussa huomioon laajan kunnan erityispiirteet (laajuus ja välimatkat).
Per-Oula Juuso: Tulisi selvittää, kuka saa ajaa mönkijällä Enontekiöllä.
Todettiin, että annetaan asia teknisen selvitettäväksi ja asiasta tiedotettaisiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.
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Pykälät
215-226

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 215,216,217,218,219,220,223,224,225,226.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 221,222.
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:

Oikaisuvaatimuksen sisältö

221,222.

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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