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ASIALISTA
211 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
212 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
213 § Hyvinvointialan naisyrittäjyys -jatkohankkeeseen 2015–2017
osallistuminen
214 § Kunnan henkilöstöohjeen päivittäminen
215 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ päiväkoti Hetta
(uuden päiväkodin varustaminen)
216 § Kilpisjärven monitoimitalon väistötilat
217 § Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2016 - 2018 varten
218 § Valtuustoaloite kylärahan osoittamisesta kunnan kylille,
joissa ei ole kunnan ylläpitämiä kiinteistöjä/ Pentti Mäkitalo
219 § Valtuustoaloite Kuttasen vaalipäivän äänestyspaikan muuttamisesta Karesuvantoon/ Unto Kultima
220 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
221 § Ilmoitusasiat
222 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden
käyttäminen
223 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
224 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat
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Päätös
Kunnanhallitus totesi, että kunnanhallitus on päättänyt viime kokouksessaan 19.8.2015 pitää kunnanhallituksen julkisen kokouksen
kunnanviraston avointen ovien päivänä perjantaina 11.9.2015 klo
12.00.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä
Janne Näkkäläjärvi ja Helinä Hautamäki.
Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Merkitään, että kokouksen aluksi jaettiin palkinnot liikunnallisten valokuvien kilpailun voittajille. Kilpailun on järjestänyt
terveydenedistämisen työryhmä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallitus on päättänyt viime kokouksessaan 19.8.2015 pitää kunnanhallituksen julkisen kokouksen
kunnanviraston avointen ovien päivänä perjantaina 11.9.2015 klo
12.00.
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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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Lisäksi kunnanjohtaja Mauri Koskela toi tiedoksi seuraavat asiat:
-Enontekiön neuvottelukunnan kokous 14.9.2015
-Pakolaiskeskusteluun liittyen pakolaisten määritelmä ym.
-Valtuustoseminaari ja kunnanvaltuuston kokous keskiviikkona
23.9.2015.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus
käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Tilaisuudet
-Enontekiön neuvottelukunnan kokous 14.9.2015
-Tornionlaakson neuvoston hallitus 20.8.2015
-Karesuvannon kylätapaaminen 21.9.2015
-Kansanedustaja Katri Kulmunin tapaaminen 1.-2.11.2015
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.
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Khall 213 § Hyvinvointialan naisyrittäjyys -jatkohankkeeseen 20152017 osallistuminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta sitoutuu Hyvinvointialan naisyrittäjyys –jatkohankkeeseen vuosille 2015-2017 talousarvion 2015 mukaisesti, ja päättää sisällyttää kuntarahoitusosuuden 1200 €/vuosi talousarvioon ja –suunnitelmaan vuosille 20162017.
Selostus
Talousarviossa 2015 on varattu 2000 € elinkeinotoimen hankkeeseen:
Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin.
Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä –jatkohanke on Lapin yliopiston,
Lapin ammattikorkeakoulun sekä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n
kanssa yhteistyössä suunniteltu hanke. Hankkeen suunnittelussa on
hyödynnetty Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin -hankkeessa
toteutettua esiselvitystä (Lapin korkeakoulukonsernin yhteishanke
2013-2014).
Hankkeen tavoitteena on naisyrittäjyyden vahvistaminen Lapissa.
Hankkeessa luodaan naisyrittäjyyttä tukeva alueellinen toimintamalli, jossa naisyrittäjyyttä tuetaan koulutuksen, ohjauksen ja
kehittämistoiminnan kautta.
Toimintamallia kehitetään yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin, Pohjoisimman Lapin Leaderin, hankekuntien sekä naisyrittäjien kanssa.
Hankkeessa annetaan hyvinvointialan naisyrittäjille ohjausta, koulutusta ja luodaan verkostoitumismahdollisuuksia muiden yrittäjien
sekä kuntatoimijoiden kanssa. Toimenpiteillä edistetään yrittäjien
liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä uusien yritysmuotojen
syntymistä, yritystoiminnan laajentamista ja uusien ratkaisuvaihtoehtojen löytymistä palvelutuotannon kehittämiseksi. Yritysten
tuottavuutta edistetään mm koulutusosuuksien ja yritysohjauksen
kautta. Verkostoitumisen kautta edistetään erityisesti työhyvinvointia ja yritystoiminnan kehittymistä. Hankkeessa tuetaan myös
hyvinvointialalle yrittäjäksi aikovia naisia yritystoiminnan perustamisessa.
Hankkeen tavoitteena on lisäksi Lapin kuntien elinvoimaisuuden
edistäminen tukemalla kuntien palveluntuotantoa luomalla verkostoja kuntatoimijoiden ja yrittäjien välille sekä tukemalla palvelutuotannon kehittämistä hyvinvointialalla.
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Hankkeen tuloksina ovat:
- Naisyrittäjyyttä tukeva alueellinen toimintamalli
- Hankekunnissa olemassa olevien hyvinvointialan naisyrittäjien ja
yritysten kehittyminen
- Yhteistyön lisääntyminen hyvinvointialan naisyrittäjien kesken
- Yhteistyön lisääntyminen hyvinvointialan yrittäjien ja hankekunnan välillä
Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Sodankylän kunta, Kemijärven kaupunki, Tervolan kunta,
Enontekiön kunta ja Muonion kunta.
Rahoittaja: Lapin ELY-keskus Manner-Suomen ESR ohjelmasta
Budjetti: 320 222 €.
Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päättänyt osallistua kokouksessaan 21.11.2014 Lapin Yliopiston koordinoimaan hyvinvointialan
naisyrittäjyyshankkeeseen. Hankkeeseen ovat myös osallistumassa.
Sodankylä, Kemijärvi, Tervola, Muonio. Jatkohanke toteutetaan vuosina 2015- 2017. Enontekiön kunnan omarahoitus osuus hankkeesta on
yhteensä 3600 €, jaettuna kolmelle kalenterivuodelle eli 1200 €
per kalenterivuosi.
Enontekiön Kehitys Oy esittää, että Enontekiön kunta osallistuu
hyvinvointialan naisyrittäjyyshankkeeseen kunnan elinkeinotoimen
uusien hankkeiden budjetista yhteensä 3600 eurolla kolmen kalenterivuoden aikana.
Tiedoksi
Lapin yliopisto/Koulutus- ja kehittämispalvelut
Enontekiön Kehitys Oy
Kirjanpito
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöohjeen päivittämisen alla esitetyllä tavalla.
Henkilöstöohjeen kohta (11.7 Oppisopimuskoulutus):
”Määräaikaiselle henkilöstölle ei makseta palkkaa eikä kulukorvauksia tietopuolisen koulutuksen ajalta.”
Tähän lisätään seuraava kohta:
Määräaikaiselle henkilöstölle voidaan erikoisammattitutkintojen
osalta maksaa palkka tietopuolisen koulutuksen ajalta ja antaa
kunnan auton käyttöoikeus lähiopetuspäiville perustellusta syystä
mm. työhön liittyvät kehittämistehtävät, vastaavana toimiminen.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi seuraavat kunnan johtoryhmän hyväksymät henkilöstöohjeeseen tehtävät muutokset:
Sisäistä hakua (4.5.1 Sisäinen haku) koskeva ilmoittautumisaika
muutetaan kahdesta viikosta 7 päiväksi.
Sairauslomaa (9 Sairausloma) koskevaan kohtaan lisätään työntekijän/viranhaltijan velvoite ilmoittaa välittömästi sairastuttuaan
puhelinsoitolla esimiehelle jne. (sairausloma, josta on lääkärintodistus tai muu todistus).
Puhelinsoittoa edellytetään myös silloin, kun edellytetään esimiehen lupaa lyhyissä enintään kolmen kalenteripäivän sairauspoissaoloissa (kuumeinen ylähengitystietulehdus, vatsatauti tai diagnosoitu migreeni).
Selostus
Kunnanhallituksen hyväksymän kunnan henkilöstöohjeen mukaan palkka-asiamies (nykyisin KT-yhteyshenkilö) tekee ohjeeseen työ- ja
virkaehtosopimusten edellyttämät korjaukset ja täydentää tarvittaessa henkilöstöohjetta käytännössä esille tulleiden tulkintojen ja
ongelmien perusteella kunnan johtoryhmän käsittelyn jälkeen.
Uusista henkilöstölinjauksista päättää kunnanhallitus.
Johtoryhmä on käsitellyt henkilöstöohjeeseen liittyviä asioita
viimeksi kokouksessaan 9.9.2015.
Tiedoksi
Vastuuviranhaltijat
Osastopäälliköt
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Khall 215 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ päiväkoti
Hetta (uuden päiväkodin varustaminen)
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaaran kannatti päätösehdotusta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 10.9.2015 § 65
HETAN PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN: Sivistysltk 84 § VUODEN 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄKOTI HETTA (UUDEN PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN)
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta puoltaa sivistyslautakunnan esitystä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa Hetan päiväkodin (099057)
osalta muutetaan siten, että määrärahaa osoitetaan lisää 24.000
euroa uuden päiväkodin varustamiseen. Sekä esittää määrärahaa lisättäväksi 13. 000€ yllä olevien varusteiden asentamiseksi sekä
näiden osalta pihatöiden ja välineiden turva-alustojen viimeistelemiseksi.
Määrärahan lisäys on tällöin 37.000€ joka siirretään investointikohdalta: rivitalo I (099056).
Selostus:
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.8.2015 käsitellyt asiaa alla olevan mukaisesti ja päättänyt esittää 24 000€ määrärahaa päiväkodin varustamiseksi, määräraha esitetään siirrettäväksi investointikohdasta 099056 rivitalo I.
Sivistysltk 27.8.2015 84 §
VUODEN 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄKOTI HETTA (UUDEN
PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN)
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja)
Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen
kunnanhallitukselle ja –valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa Hetan päiväkodin (099057) osalta muutetaan siten, että määrärahaa osoitetaan lisää 24.000 euroa uuden päiväkodin varustamiseen.
Määräraha 24.000 euroa siirretään investointikohdasta rivitalo I
(099056).
Selostus
Hetan päiväkoti avataan syys-lokakuun vaihteessa. Päiväkodissa on
kolme osastoa. Päiväkotiin tulee suomenkielinen alle 3-vuotiaiden
ryhmä ja yli 3-vuotiaiden ryhmä sekä saamenkielinen sisarusryhmä.
Päiväkoti tulisi varustaa riittävällä ja monipuolisella leikki- ja
liikuntavälineistöllä siten, että huomioidaan eri-ikäiset ja eri
kehitystasolla olevat lapset. Tällä mahdollistetaan sisäleikkien
lisäksi monipuoliset ulkoleikit, liikunta ja leikkiminen päiväkodin pihalla luonnonympäristössä. Liikuntakasvatus alle kouluikäisille on liikunnallisen ja toiminnallisen elämäntavan perusta.
Ryhmäperhepäiväkodeista siirretään käyttökelpoinen varustus uuteen
päiväkotiin mm. pihakeinut.
Päiväkodin asianmukainen varustaminen edellyttää määrärahaa talousarvioon tälle vuodelle.
Päiväkotiin on suunniteltu hankittavaksi mm. kiipeilyteline, hiekkalaatikko, laavu, kotileikkivarusteet, sisäliikuntavälineitä,
liinavaatteita ja keittiövarusteita.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja kävi läpi suunnitelman ja totesi, että varalta on
selvitetty myös Kilpisjärven luontotaloa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kilpisjärven koulu toimii yrittäjältä vuokratuissa tiloissa, jonka
monitoimitilaa voidaan hyödyntää Revontuli-opiston käsityökursseilla.
Terveydenhuollon ja Revontuli-opiston liikuntakurssien tiloja on
suunniteltu sijoitettavaksi Saanansäteen asuntoon E 9.
Musiikkikurssit ja Venäjän kielen kurssi pidetään biologisella
asemalla.
Tarkempi selvitys tilaratkaisuista annetaan kokouksessa.
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Khall 217 § Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2016 - 2018 varten
Päätös
Kunnanhallitus päätti antaa yksimielisesti asiasta perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon lisättynä maininnalla mm.
ensivastetoiminnan terävöittämisestä ja konkreettisesta yhteistyöstä Norjan suuntaan.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että
lausuntoon lisätään maininta mm. ensivastetoiminnan terävöittämisestä ja konkreettisesta yhteistyöstä Norjan suuntaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa asiasta perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.
Päätöshistoria
Perusturvaltk 31.8.2015 73 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön
kunta lausuisi seuraavaa:
Kunnan talouden tasapaino edellyttää taloudenpidossa tiukkuutta.
Kunnan erikoissairaanhoitomenojen nousu voi aiheuttaa peruspalvelujen supistamispaineita. Enontekiön kunta esittää että kunnan
maksuosuuden suhteen tavoitteena on, että maksuosuus ei nouse. Tähän tulisi pyrkiä toiminnan tehostamisella, digitalisaatiota ja
etäpalveluja kehittämällä sekä huolellisella hoito- ja palvelusuunnittelulla yhteistyössä perusterveydenhuollon ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Lapin alueella toteutettava paljon palveluja
tarvitsevien asiakkaiden palvelujen kehittämishanke omalta osaltaan parantanee palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta.
Yöaikaisen terveydenhuollon päivystyksen siirtymisessä keskussairaalaan tulee huomioida erityisesti pitkämatkalaisten potilasturvallisuus. Enontekiön alueella on totuttu siihen että lääkärin
osuus päivystyshoidosta on saatu puhelinkonsultaationa, jolloin
pitkältä matkalta päivystykseen on vältytty. Huomioita olisikin
kiinnitettävä myös päivystyksen siirron yhteydessä puhelin–ja muun
etäkonsultaation edellytyksiin keskussairaalassa: perehdytys, ohjeet, vastuukysymysten selvittely, paikallisten päivystysaikaan
työskentelevien hoitajien ja keskussairaalan verkostoituminen.
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhteydessä toimii
Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian erikoissairaanhoitaja. Erikoissairaanhoitajan kulut maksavat Enontekiön ja Muonion kunnat
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puoliksi. Ulkopaikkakuntalaisten käynneistä ei laskuteta näiden
kotikuntia, vaan ulkopaikkakuntalaisten palvelut sisältyvät kuntien maksuosuuteen. Valtakunnallisesti valmistaudutaan ns. soteuudistukseen. Enontekiön kunta esittää, että psykiatrian erikoissairaanhoitajan palvelujen kuntalaskutusta kehitettäisiin siten,
että ulkopaikkakuntalaisten osalta laskutetaan ulkopaikkakuntalaisten kotikuntia. Toiminnan osalta esitetään neuvottelua; on
syytä sopia työnjaosta mm. kunnan kotipalvelun kanssa, jotta päällekkäiseltä toiminnalta ja päällekkäiseltä matka-ajalta ja matkakustannuksilta vältytään.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on sopimukset eräiden pohjoisnorjalaisten terveydenhuollon tuottajien kanssa. Sopimusten
mukaan erikoissairaanhoitoa kuntayhtymä voi ostaa näiltä tuottajilta. Sopimukset mahdollistavat saamenkieliset erikoissairaanhoitopalvelut. Kuntalaisilla ja peruspalvelujen työntekijöillä on
kuitenkin riittämättömästi tietoa Norjan palveluista jolloin näitä
palveluja ei osata kysyä. Esitetään että Lapin sairaanhoitopiiri
yhteistyössä norjalaisten palvelutuottajien kanssa järjestäisi
tiedotusta erityisesti saamenkielisistä palveluista. Tiedotuksen
tulisi olla ainakin sähköistä. Kunta tarjoaa oman sähköisen tiedotuksen kanaviaan tähän tiedotukseen.
Pitkien matkojen ja harvan asutuksen alueella etäpalvelut ja digitalisaatio voivat olla mahdollisuus saada korkeatasoisia palveluja
kotiin tai kotiseudulle. Enontekiön kunta pitää tärkeänä että Lapin sairaanhoitopiiri erityisesti pyrkii olemaan etäpalvelujen ja
digitalisaatioon perustuvien palvelujen suhteen kehityksen eturintamassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
Etäpalvelujen käyttöön ottamisen suhteen Enontekiön kunta odottaa
Lapin sairaanhoitopiiriltä aloitteellisuutta.
Tiedoksi
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Perusturvalautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
11.9.2015
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Khall 218 § Valtuustoaloite kylärahan osoittamisesta kunnan kylille, joissa ei ole kunnan ylläpitämiä kiinteistöjä/ Pentti Mäkitalo
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ottaa valtuustoaloitteen sisältämän esityksen keskusteltavaksi talousarviota käsitellessään.
Selostus
Pentti Mäkitalo teki valtuuston kokouksessa 28.1.2015 seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Enontekiön kunnassa on kyläyhdistyksiä, jotka kattavat koko toimintansa itse keräämillään varoilla.
Esitän, että kunnanvaltuusto antaisi niille kyläyhdistyksille ”kylärahaa” toimintansa turvaamiseksi.
Kylärahaa tulisivat saamaan ne kylät, joilla ei ole käytössä kunnan ylläpitämiä kiinteistöjä, kuten koulut liikuntahallit ym. Kylärahalla turvattaisiin kyläyhdistysten toiminta, esim. Palojoensuussa. Palojoensuussa toiminta on vireää, mikä edistää terveyttä
ja torjuu syrjäytymistä.
Aloite koskee kaikkia kunnan kyliä, jotka täyttävät toimintakriteerit, eikä ainoastaan Palojoensuuta.
Kylärahan voisi olla 1000- 3000 €/ vuosi/ kyläyhdistys.”
Tiedoksi
Pentti Mäkitalo

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
11.9.2015
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Khall 219 § Valtuustoaloite Kuttasen vaalipäivän äänestyspaikan
muuttamisesta Karesuvantoon/ Unto Kultima
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että asia valmistellaan kunnanhallitukselle.
Selostus
Unto Kultima teki valtuuston kokouksessa 23.6.2015 seuraavan suullisen valtuustoaloitteen:
Kuttasen vaalipäivän äänestyspaikka muutetaan Karesuvantoon Hetan
sijasta.
Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on
kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.
Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen
tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.
Valmisteltaessa mahdollista vaalipäivän äänestyspaikan muuttamista
Karesuvantoon on perusteltua huomioida Kuttasen lisäksi myös Kultima.
Tiedoksi
Unto Kultima

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
11.9.2015
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Khall 220 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat
sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
ajalta 20.8.2015 – 10.9.2015
- kunnanjohtajan päätökset
- kunnansihteerin päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
- Pöytäkirja 31.8.2015

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus
Khall 221 § Ilmoitusasiat

Päivämäärä
11.9.2015

Sivu
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Selostus
Kirjeet:
Aluehallintovirasto
-Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
osoitetun valtionavustuksen käytön vahvistaminen vuodelle 2014
Pöytäkirjat, kokouskutsut ym.:
Kassojen tarkastusraportit
-Keskuskeittiö ja yleishallinnon kopiokassa

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
11.9.2015
Khall 222 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuostooikeuden käyttäminen

Sivu
17

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen
kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Selostus
Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Kohteet:47-401-16-9 Angeli, Hetta
Pinta-ala: 1905 m2
Luovuttaja: Hetan Aitta avoin yhtiö, Enontekiö
Luovutuksen saajat: Kivipää Tuula Enontekiöltä ja Angeli Lahja
Enontekiöltä
Kohteet: 47-405-47-34 Välipelto, 47-405-44-6 Rovanvainio, 47-40547-7 Jänkänranta, 47-405-47-46 Järvensuu, Peltovuoma
Pinta-ala:28,014 ha
Luovuttaja: Laakso Ritva Taru Anneli Vuontisjärvestä
Luovutuksen saaja: Joki Jari Aulis Vuontisjärvestä ja Vuontisjärvi
Harri Antero Vuontisjärvestä
Kohteet: 47-404-61-5 Rantarahko, Palojoensuu
Pinta-ala:2530 m2
Luovuttaja:Eliasson John Alexander Ruotsin Karesuvannosta
Luovutuksen saaja:Suvannon rakennus Oy, Karesuvanto
Kohteet:47-404-21-29 Kaltio, Palojoensuu
Pinta-ala:8450 m2
Luovuttaja: Kultima Maila Ruotsin Kirunasta
Luovutuksen saaja:Palon Ohjelmapalvelut Ky Kuttasesta
Kohteet:47-402-3-12 Uusitalo,
Pinta-ala: 9300 m2
Luovuttaja: Cape Lapland Oy Enontekiöltä
Luovutuksen saaja:Jumppanen Paavali Muoniosta
Tiedoksi
Lapin Maanmittaustoimisto

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
11.9.2015
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Khall 223 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Selostus
Ulla Keinovaara: Sosiaaliturvan syyspäivät 10.9.2015, perusturvalautakunnan kokous 31.8.2015.
Elli-Maria Kultima: VT 21 työpaja Oloksella 26.8.2015
Sari Keskitalo: KKTM:n hallitus, Muonion-Enontekiön kuntayhtymän
hallitus 3.9.2015

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
11.9.2015
Khall 224 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat

Sivu
19

Birgitta Eira otti esille seuraavat asiat:
-Kilpisjärven väistötilojen kartoitusta pitäisi vielä jatkaa ja
selvittää liikuntakurssien pitopaikkaa.
-Heijastinkampanjan tilanne, johon todettiin, että yksi sponsori
saatu ja lisää toivotaan. Tarjous Riekko-heijastimista pyydetään
kolmelta valmistajalta. Toivottiin, että sponsoreja saadaan lisää.
-Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän pöytäkirjojen
netissäolo. Todettiin, että linkki pöytäkirjoihin on kunnan kotisivuilla.
Elli-Maria Kultima otti esille aikaisemmin esittämänsä PousujärviKilpisjärvi asiointiliikenteen, johon todettiin, että asia on viety kunnan sisällä eteenpäin ja siitä on keskusteltu perusturvalautakunnassa.
Pentti Mäkitalo otti esille, että kunnan tulisi keskustella ja
harkita ja tehdä linjauksensa pakolaisten vastaanottamisesta.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Päivämäärä
11.9.2015

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Sivu
20

Kokouspäivämäärä
11.9.2015

Pykälät
211-224

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
211,212,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 213,214.
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: 213,214.

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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Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

