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Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Vuoden 2015 talousarvioraami
Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkion korottaminen
Omistajaohjauksen antaminen Enontekiön kuntakonsernin tytäryhtiöinä oleville kiinteistöyhtiöille yhteisen toimitusjohtajan palkkaamisesta
Enontekiön kunnan konserniohjeen päivittäminen
Laskutus- ja perintäohjeen hyväksyminen
Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat
sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Ilmoitusasiat
Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden
käyttäminen
Kunnanjohtajan ilmoitusasiat
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat

Lisäasiat
141 § Kolmen väliaikaisen varajäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan
142 § Toimenpideselvitys kunnanhallituksen jäsenten esille ottamiin asioihin ajalla 1.9.2013 - 28.4.2014
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Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Helinä Hautamäki
ja Janne Näkkäläjärvi. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen yksimielisesti kahdella lisäasialla täydennettynä. Käsittelyyn päätettiin ottaa kolmen väliaikaisen varajäsenen valinta
keskusvaalilautakuntaan sekä toimenpideselvitys kunnanhallituksen
jäsenten esille ottamiin asioihin.
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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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Käsittely
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli talousarvioraamilaskelmaa. Käydyn keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että raamilaskelmaa
ei hyväksytä tällaisenaan. Birgitta Eiran esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa päävastuualueille liitteenä olevan talousarvioraamin vuodelle 2015.
Selostus
Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2015–
2017. Talousarvio laaditaan suunnittelukauden ensimmäiselle vuodelle ja taloussuunnitelma vuosille 2016 ja 2017.
Kuntalain 65 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava
tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena
suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei
arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Viime vuosina talousarviovalmistelussa ongelmana on ollut, että
kunnanhallituksen kesällä antamaan talousarviota ja -suunnitelmaa
koskevaan ohjeeseen ei ole sitouduttu riittävästi hallintokunnissa. Näin olisi tarkoituksenmukaista antaa jo hyvissä ajoin alkukesästä sitova talousarvioraami, johon sekä hallintokunnissa että
luottamuselimissä sitouduttaisiin. Lisäksi suunnitelmavuosien budjetointi tulisi tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien
budjetoinnin ovat lähes kaikki hallintokunnat tähän saakka jättäneet vähälle huomiolle, vaikka kunnanhallitus on vuosia laadintaohjeissaan tätä painottanut. Suunnitelmavuosien mahdollisimman
tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyisi vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän.
Valtuuston olisi syytä antaa päävastuualueille talousarvion ja suunnitelman valmistelua varten talousarvioraamin. Tarkemmat talousarvion laadintaohjeet kunnanhallitus antaa raamin valtuustokäsittelyn jälkeen.
Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm.
toiminnan mahdolliset muutokset, kuntastrategia ja kunnan kehittämisstrategia ja valtuuston hyväksymä suunnitelma talouden tasapainottamisesta.
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Lähtökohtana vuoden 2015 talousarvioraamille on pidetty vuoden
2014 talousarviota ja tämänhetkistä talousarvion 2014 toteutumaa
sekä vuoden 2013 tilinpäätöstä. Raamiin on laskettu 1,4 %:n korotus (palkkamenojen tarkistus sekä yleinen kustannustason nousu).
Kunnallisverot on laskettu 21,25 %:n mukaan ja arvioitu kunnallisveron tulopohjan nousuksi 0,4 %. Kiinteistöveroja on arvioitu saatavan 715.000 euroa ja yhteisöveroa 290.000 euroa. Verotulot raamissa ovat yhteensä 5.790.000 euroa.
Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 8.780.000 euroa.
Rahoitustuloja on arvioitu raamiin 200.000 euroa. Poistot ovat
350.000 euroa ja satunnaisia menoja ei ole huomioitu raamissa.
Raamissa on huomioitu investointeihin nettomenoja vuodelle 2015
370.000 euroa taloustoimikunnan vuoden 2014 investointikohteiden
käsittelyyn perustuen.
Pitkäaikaisia lainoja lyhennettäisiin 1.000.000 eurolla.
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Khall 131 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION KOROTTAMINEN
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää jatkaa ostopalvelusopimusta keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävistä Sari Kahelinin kanssa, ja korottaa
keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkiot seuraavasti:
presidentinvaali 1 kierros 1.300,- euroa + alv
presidentinvaalin mahdollinen toinen kierros 500,- euroa + alv
eduskuntavaalit 1.300,- euroa + alv
europarlamenttivaalit 1.300,- euroa + alv
kunnallisvaalit 1.900,- euroa + alv
Selostus
Keskusvaalilautakunnan sihteerin palvelut on ostettu Sari Kahelinilta vuosien ajan. Nyt Sari Kahelin on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen, jossa hän esittää korotettavaksi keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkioita.
”Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio perustuu kunnanhallituksen päätökseen 3.5.2005 § 135. Päätöksessä presidentinvaali 1
kierros 1000,00 euroa + alv, presidentinvaalin mahdollinen toinen
kierros 500,00 euroa + alv, eduskuntavaalit 1,000 euroa + alv, europarlamenttivaalit 1000,00 euroa + alv ja kunnallisvaalit 1500,00
euroa + alv. Tehtävien hoitamiseen liittyvistä matkoista matkakorvaus kulloinkin voimassa olevin kilometrikorvauksin.
Esitän korotettavaksi keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkioita
seuraavasti:
Presidentinvaali 1 kierros 1.300,- euroa + alv
Presidentinvaalin mahdollinen toinen kierros 500,- euroa + alv
Eduskuntavaalit 1.300,- euroa + alv
Europarlamenttivaalit 1.300,- euroa + alv
Kunnallisvaalit 1.900,- euroa + alv
Terveisin
Sari Kahelin”
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Khall 132 § OMISTAJAOHJAUKSEN ANTAMINEN ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN
TYTÄRYHTIÖINÄ OLEVILLE KIINTEISTÖYHTIÖILLE YHTEISEN TOIMITUSJOHTAJAN PALKKAAMISESTA
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa sitovana omistajaohjauksena Enontekiön kuntakonsernin tytäryhtiöinä oleville kiinteistöyhtiöille velvoitteen palkata yhtiöille yhteinen toimitusjohtaja ja velvoittaa
yhtiöiden hallitukset aloittamaan välittömästi toimet toimitusjohtajan palkkaamisen mahdollistamiseksi.
Edelleen kunnanhallitus päättää omistajaohjauksenaan todeta, että
toimitusjohtaja valitaan yhteisellä työ- tai johtajasopimuksella
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille, Kiinteistö Oy Ounasmajoille sekä Kiinteistö Oy Virastotalolle. Kunnan tytäryhtiöistä
Asunto Oy Jussaenoa ei tässä vaiheessa liitetä järjestelyn piiriin, vaan jätetään ko. yhtiön osalle optiomahdollisuus liittyä
ko. toimitusjohtajan alaisuuteen myöhemmässä vaiheessa.
Toimitusjohtajan palkanmaksu toteutetaan yhden yhtiö kautta ennalta laadittuun sijaismaksajasopimukseen perustuen. Palkkakustannusten jakautuminen eri yhtiöiden kesken lasketaan todellisen käytetyn työajan suhteessa.
Edellä mainittu järjestely on ehdollinen ja edellyttää, että valtuusto hyväksyy konserniohjeen muutoksen, jossa on esitetty yhtiöille velvoite palkata toimitusjohtaja.
Selostus
Kunnan tytäryhtiöinä olevien kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden hallinto on tähän asti hoidettu toimistopalveluyksikön palveluna. Nykyinen toimistosihteeri, jonka tehtäväkuvaan myös isännöinti on
kuulunut, siirtyy Enontekiön Sähkö Oy:n palvelukseen kesäkuun puolivälissä. Keskusteluissa yhtiöistä on esitetty palkattavaksi yhteistä toimitusjohtajaa, joka vastaisi yhtiöiden juoksevasta hallinnosta ja taloudesta sekä kokonaisvaltaisesta toiminnan suunnittelusta.
Enontekiön kunnan konserniohjeen § 5 kohta kunnanhallitus / 11 todetaan, että kunnanhallitus seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista sekä kohdassa 9 todetaan, että kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä
kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Lisäksi päätettiin tehdä voimassaolevaan konserniohjeeseen tekninen korjaus, jossa konserniohjeeseen lisätään osakkuusyhteisöksi
As. Oy. Kilpisrivit.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että konserniohjetta päivitetään toimitusjohtajan palkkaamisen osalta siten,
että § 5 loppuun lisätään seuraavat kappaleet:
Konserniyhteisöjen johtaminen ja hallinto
Hallinnoinnissa keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat omistajien lisäarvon (=omistajapoliittisten tavoitteiden toteutuminen) ja tiedon
saannin turvaaminen sekä toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyyden tehostaminen.
Kunnan tytäryhtiöissä on hallituksen lisäksi pääsääntöisesti toimitusjohtaja.
Yhtiön hallituksen tehtävät
- hyväksyy yhtiön strategian siihen liitettyine mittaristoineen
ja valvoo sen toteutumista säännöllisellä raportoinnilla kunnanhallitukselle
- huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä
- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito ja sen toiminnan valvonta on asianmukaisesti järjestetty
- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa
toimitusjohtajan, kuultuaan ennen toimenpiteitä asiasta konsernijohtoa
- hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen
- edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua
- arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan
- määrittelee sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja huolehtii valvonnan toimivuudesta
- kehittää riskienhallintaa ja määrittää riskienhallinnan periaatteet (mm. liike-, toiminta- ja omaisuusriskit)
- hallitus on kollektiivisesti vastuussa päätöksistä
- korvausvastuu syntyy huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnillä
ja rikkomalla kuntalakia, osakeyhtiölakia, muita lakeja tai
yhtiöjärjestystä
Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuu
- toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja taloutta
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
12.05.2014
9
- vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisestä
lain mukaisella ja luotettavalla tavalla
- toteuttaa hallituksen hyväksymää strategiaa
- vastaa yhtiön liiketoimintojen suunnittelusta, johtamisesta
ja valvonnasta
- vastaa yhtiön ylempien elinten, kuten hallituksen, toimintojen valmistelusta, esittelystä ja päätösten täytäntöönpanosta
- tavanomaisten hankinta- ja asiakassopimusten tekeminen
- informoi hallituksen puheenjohtajaa yhtiön päivittäistilanteesta ja antaa hallituksen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi
- hankkii konserniohjeissa määritellyistä asioista, ennen yhtiön sisäistä päätöksentekoa, riittävän ajoissa konsernijohdon
ennakkokäsityksen
- huolehtii, että yhtiön kaupparekisteritiedot ja osake- ja
osakasluettelot ovat ajan tasalla
- huolehtii yhtiön vakuutusturvasta ja niiden ajantasaisuudesta
- vastaa raportoinnista konsernijohdolle
- toimitusjohtaja ei saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja
laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin muutoin kuin hallituksen valtuuttamana
- edustaa yhtiötä tehtävissään kuuluvissa asioissa
Selostus
Nykyinen, voimassaoleva, konserniohje ei ota kantaa yhtiöiden hallintohenkilöstöön.
Konserniohjeen täydennyksessä velvoitetaan kunnan tytäryhtiöt pääsääntöisesti valitsemaan yhtiöille toimitusjohtaja.
Konserniohjetta on lisäksi täydennetty ns. hyvää hallintotapaa
koskevalla ohjeella. Hyvän hallintotavan ohjeiden tarkoituksena on
yhtenäistää konserniohjauksen kannalta konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytännöt ja siten varmistaa riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, sisäinen ja ulkoinen
valvonta, riskienhallinta sekä hyvä laskenta- ja kirjanpitokäytäntö.
Enontekiön konserniohjeen hyvää hallintotapaa koskeva täydennys
koskee yhtiön hallituksen tehtäviä sekä toimitusjohtajan asemaa ja
tehtäviä.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen laskutus- ja perintäohjeen.
Edelleen kunnanhallitus päättää perintäkulun suuruudeksi 3,00 euroa ja pienlaskutuslisän suuruudeksi 1,50 euroa.
Selostus
Uusi perintälaki on astunut voimaan vuoden 2013 alkupuolella.
Enontekiön kunnan voimassa oleva perintäohje ei ole uuden lain mukainen. Liitteessä oleva ohje on pääperiaatteiltaan aikaisemman
ohjeen kaltainen, mutta siihen on lisätty myös ohjeistus laskutuksesta sekä huomioitu uuden perintälain vaatimukset ja tarkennettu
toimintoja perintään liittyen.
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Khall 135 § LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT
SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
ajalta 26.4.2014 - 9.5.2014
- kunnanjohtajan päätökset
- kunnansihteerin päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat:
-
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Päätös
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Edelleen päätettiin, että Laatua verkkoon seminaariin osallistuu
Seppo Alatörmänen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Selostus
Kirjeet:
Lapin aluehallintovirasto
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen kunniamerkkiehdotukset
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lausunto Hommakankaan asemakaavan muutoksesta, kortteli
1, Enontekiö
Hankintapäätös, reittipohjainen käyttöoikeussopimus /
joukkoliikennepalvelut
Lapin liitto
Laatua verkkoon seminaari 28.5.2014 Rovaniemi
Metsähallitus
Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2012-2021
Tutkimuslupapäätös

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat:
Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry
Kokouskutsu KKTM ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
23.5.2014 Muoniossa

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
12.05.2014
Khall 137 § KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTOOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Sivu
13

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen
kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Selostus
Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Kohteet:47-406-26-29, Suonttajärven kylä, Aitta
Pinta-ala: 4700 m2
Luovuttaja: Heikkinen Sointu Marja, Kuhmosta
Luovutuksen saaja: Heikkinen Outi Sonja, Kuhmosta
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Ilmoitusasiat
-GTK:n hakemus tutkimusluvasta
-Enontekiön Sähkö Oy:n yhtiökokous
-Petofoorumi 5.5.2014
-Itävallan suurlähettilään vastaanotto
-Snowbird Oy
-Tornionlaakson neuvoston vuosikokous Hetassa
-Kunnanjohtajan aikataulu toukokuu
-Poroparlamentti 2-3.6.2014
Päätös
Kunnanhallitus valitsi kunnan toiseksi edustajaksi poroparlamenttiin Birgitta Eira
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Khall 139 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Seppo Alatörmänen oli osallistunut LapIt:n yhtiökokoukseen.
Elli-Maria Rauhala oli osallistunut Kiinteistö Oy Kilpisrivien yhtiökokoukseen.
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Ulla Keinovaara esitti, että kirjastoauton yhteyteen otettaisiin
muitakin palveluja, kuten esim. lääkepalvelu. Kunnanhallitus päätti esittää asian kirjastoauton hoitotoimikunnalle.
Helinä Hautamäki toi kunnanhallituksen tietoon, että 10.6.2014
Enontekiön Kehitys Oy järjestää avointen ovien päivän, johon kaikki toivotettiin tervetulleiksi.
Jaakko Alamattila pyysi kunnanhallitusta kirjelmöimään VR:n ja
Gold Linen iltajunayhteyksien sopimattomuudesta. Junalta tulisi
olla jatkoyhteys Enontekiön linja-autoon. Asiasta päätettiin kirjelmöidä niin kunnan kuin Kehitys Oy:kin toimesta.
Elli-Maria Kultima toi kunnanhallituksen tietoon Luppokodilla tarjottavien aterioiden ”mauttomuuden”.
Kunnanhallitus päätti antaa asian keskuskeittiölle tiedoksi, ja
selvittää ruoan menekki ja saatu palaute ruoan laadusta.
Birgitta Eira toivoi että joukkoliikennepalvelujen vähyys Enontekiöllä tulisi ottaa esille kokonaisuutena.
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Khall 141 § KOLMEN VÄLIAIKAISEN VARAJÄSENEN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN
Päätös
Kunnanhallitus päätti valita keskusvaalilautakunnan väliaikaisiksi
varajäseniksi Miia Kärnän, Outi Kurkelan ja Antti Tonterin.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kolme (3) väliaikaista varajäsentä.
Selostus
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Kahelin on lähettänyt kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen:
”Varajäsenien valinta keskusvaalilautakuntaan
Esitän valittavaksi kunnan keskusvaalilautakuntaan 3 uutta varajäsentä.
Keskusvaalilautakuntaan kuuluu tällä hetkellä:
Kalevi Keskitalo pj
Pirita Palismaa vpj
Marja-Leena Vieltojärvi
Eija Huhtaniska
Veikko Veijo
Varajäsenet:
Ulla-Maija Syväjärvi
Satu Labba
Markku Laulumaa
Samuli Näkkälä
Marjut Muotkajärvi
Varajäsenistä Marjut Muotkajärvi on Kilpisjärven vaalilautakunnan
varapuheenjohtaja.
Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen
viisijäsenisenä.
Vaalipäivänä on suunniteltu toteuttaa Karesuvannon ja Kilpisjärven
äänestyspaikkojen osalta menettelyä, jossa kaksi keskusvaalilautakunnan edustajaa toimittaa vaalipäivänä ennakkoäänet äänestyspaikan vaaliuurnaan ja äänet lasketaan äänestyspaikalla vaalitoimikunnan toimesta. Ajallisesti äänten vieminen tulisi ajoittaa siten, että keskusvaalilautakunnan edustajat tuovat Kilpisjärven äänestysliput ja muun materiaalin Hettaan.
Vaalipiirilautakunnan järjestämä kuljetus noutaa äänet maanantaiaamuna klo 7.00 tarkastuslaskentaan Rovaniemelle.
Tästä johtuen vaalipäivänä tarvitaan seitsemän keskusvaalilautakunnan jäsentä ja varajäsentä toimimaan. Nykyisellä jäsenmäärällä
on vaara että ei saada kokousta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Sari Kahelin, keskusvaalilautakunnan sihteeri”
Vaalilain 13 § mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilain 14 § mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt
tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.
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Khall 142 § TOIMENPIDESELVITYS KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLEOTTAMIIN ASIOIHIN AJALLA 1.9.2013 - 28.4.2014
Päätös
Kunnanhallitus päätti merkitä asian hyväksyen tiedoksi. Keskeneräisten asioiden osalta asian käsittelyä jatketaan edelleen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee toimenpideselvityksen hyväksyen tiedoksi.
Selostus
Kunnanhallituksen jäsenet ovat kokouksissa tuoneet kunnanhallituksen tietoon asioita, joita tulisi ottaa valmisteluun ja päätöksentekoon.
Liitteeseen on kerätty esitetyt asiat, sekä toimenpideselvitys jokaiseen asiakohtaan liittyen.

LIITE

4 Toimenpideselvitys

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.15
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Pykälät
129-142

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 129,130,132,133,135,136,138,139,140,142
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:131,134,137,141,
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: 131,134,137,141

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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