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Khall 64 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Antti Tonteri ja Jaakko Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi yksimielisesti saatavien poistoa koskevalla pykälällä
täydennettynä.
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 65 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Vt. kunnanjohtaja Leni Karisaari toi tiedoksi seuraavat asiat:
-Enontekiön kunnan kirje 10.2.2016 Postille ja Postin vastaus 25.2.2016
kunnalle
-Vt 21, kunnan kannanotto valmistelussa
-Kunnan tilinpäätös 2015
-Enontekiön kunnan neuvottelukunnan kokous 24.3.2016
-Enontekiön juhlavuoden 2017 valmistelutilanne ja rahoituksen selvittäminen mm. historiikkiin
-Suomen kulttuurirahasto/Lapin rahaston hoitokunnan kokous 12.3.2016,
jossa kunnan edustus on käynyt
-Valtionavustukset 2016 mm. erämaaliikenteen osalta valmistelussa
-Kunnan kesätyöllistäminen
Birgitta Eira saapui kokouksen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.10.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmistelussa
olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Tilaisuudet
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.
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Khall 66 § Äänestysaluejaon muuttaminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Kaaresuvannon äänestysalueen raja muutetaan liitteenä olevan kartan mukaisesti siten, että äänestysalueen eteläraja kulkee Nunasjoen uoman mukaisesti kohti pohjoista,
jolloin Kuttasen, Kultiman ja Vähänivan kylät siirtyvät Kaaresuvannon
äänestysalueeseen. Vastaavasti Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuun äänestysalueen raja siirtyy kartan mukaisesti.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kaaresuvannon äänestysalueen raja muutetaan liitteenä olevan kartan mukaisesti siten, että äänestysalueen eteläraja kulkee Nunasjoen uoman mukaisesti kohti pohjoista,
jolloin Kuttasen, Kultiman ja Vähänivan kylät siirtyvät Kaaresuvannon
äänestysalueeseen. Vastaavasti Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuun äänestysalueen raja siirtyy kartan mukaisesti.
Selostus
Unto Kultima on tehnyt 23.6.2015 valtuustoaloitteen, jossa hän esittää,
että Kuttasen vaalipäivän äänestyspaikka muutetaan Karesuvannoksi Hetan
sijasta. Kunnanhallitus on 11.9.2015 § 219 päättänyt valmistella asian
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
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.
Vaalilain 9 § 2 momentin mukaan kunnan on ilmoitettava äänestysaluejaon
muuttamista koskevasta valtuuston päätöksestä 30.4.2016 mennessä maistraatille, vuonna 2016 mainittu päivä osuu sunnuntaille, joten ilmoitus
pyydetään tekemään 28.4.2016.
Maistraatin ohjeen mukaan äänestysaluejaon rajojen muuttaminen tulee määritellä piirtämällä kunnan paikkatieto-ohjelmassa uudet äänestysaluerajat.
Enontekiön kunnassa on vuodesta 2013 lähtien ollut neljä äänestysaluetta:
1. Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu
2. Kaaresuvanto
3. Kilpisjärvi
4. Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi
Liite
1
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Khall 67 § Vuonna 2015 tehdyt valtuustoaloitteet
Päätös
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloitteiden
johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuoden 2015 valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloitteiden
johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuoden 2015 valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.
Selostus
Vuonna 2015 on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet ja niiden johdosta on
tehty seuraavat toimenpiteet:
1.Pentti Mäkitalo on tehnyt 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.”
Kunnanhallitus päätti 11.9.2015 ottaa valtuustoaloitteen sisältämän esityksen keskusteltavaksi talousarviota käsitellessään.
Valtuusto on 14.12.2015 sisällyttänyt talousarvioon ja –suunnitelmaan
2016-2018 kylärahan.
2. Unto Kultima teki 23.6.2015 seuraavan suullisen valtuustoaloitteen:
Kuttasen vaalipäivän äänestyspaikka muutetaan Karesuvantoon Hetan sijasta.
Kunnanhallitus on 11.9.2015 § 219 päättänyt valmistella asian kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Asia on parhaillaan 14.3.2016 kunnanhallituksen käsittelyssä ja menossa
valtuustoon.
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Khall 68 § Toimistosihteerin toimen perustaminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen siten, että
tehtäviin sisällytetään seuraava kohta: Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu lisäksi kunnan johtovastuullisen arkistonhoitajan tehtävät.
Kunnanhallitus päätti, että toimistosihteerin toimi täytetään määräaikaisena 31.12.2018 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on mahdollisen soteratkaisun vaikutus kunnan henkilöstöön ja tehtävien uudelleenjärjestelyihin.
Käsittely
Keskustelun kuluessa vt. kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että toimistosihteerin toimi täytetään määräaikaisena 31.12.2018 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on mahdollisen
sote-ratkaisun vaikutus kunnan henkilöstöön ja tehtävien uudelleenjärjestelyihin.
Jaakko Alamattila kannatti muutettua päätösehdotusta.
Birgitta Eira esitti, että ei hyväksyttäisi määräaikaista toimen täyttämistä. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen siten,
että tehtäviin sisällytetään seuraava kohta: Toimistosihteerin tehtäviin
kuuluu lisäksi kunnan johtovastuullisen arkistonhoitajan tehtävät.
Selostus
Kunnan talousarviossa ja –suunnitelmassa 2016-2018 todetaan, että eläkkeelle jäävän teknisen (rakennustoimisto) toimiston toimistosihteerin
tilalle palkataan henkilö 1.1.2016 lukien. Toimistosihteeri jää eläkkeelle 1.7.2016, joten perehdytysaikaa 6 kk (tästä lomien osuus merkittävä).
Vastuullisen arkistonhoitajan tehtävät (30% keskustoimisto) sisällytetään
teknisen (rakennustoimisto) toimistosihteerin tehtävään (teknisen lautakunnan toimintaan liittyvät tehtävät siirretään toiselle toimistosihteerille).
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 16.2.2016 26 §
Selostus
Teknisen osaston pitkäaikaisen toimistosihteerin siirtyessä aluksi osaaikaiseen työhön ja sen jälkeen eläkkeelle siirtyessä 1.1.2017 alkaen, on
tarpeen esittää kunnanhallitukselle toimistosihteerin toimen perustamista.
Toimeen valittava tulisi työskentelemään ja perehdytettäväksi, virassa
olevan toimistosihteerin kanssa ennen hänen eläköitymistään, tehtävien
siirron jouhevuuden varmistamiseksi. Palkkakuluihin on varauduttu vuoden
2016 talousarviossa.
Hallintosäännön 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä asetettavista
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kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. toimielimen esityksen
pohjalta.
Päätösehdotus (tekninen johtaja)
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa toimistosihteerin toimen.
Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti teknisen osaston rakennusvalvonnan toimistosihteerin tehtävät sekä muut teknisen toimen tehtävät.
Toimistosihteerin palkkaus määräytyy KVTES:n toimistoalan palkkahinnoittelun ryhmän 1 mukaan.
Toimen kelpoisuusehdoiksi vahvistetaan soveltuva kaupan tai hallinnon
alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto, opistotason tutkinto tai
ammattikorkeakoulututkinto.
Toimeen valittavalle katsotaan eduksi aikaisempi kokemus toimistotehtävistä.
Toimi esitetään asetettavaksi avoimeksi mahdollisimman pian.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
------Tiedoksi
Tekninen lautakunta
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Khall 69 § Lausunnon antaminen valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitysinventoinnista
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.
Käsittely
Rakennustarkastaja Eino Mäkelä oli asiantuntijana kuultavana selostamassa
asiaa ja teknisen lautakunnan esityksen sisältöä.
Birgitta Eira esitti, että kunta hyväksyy ympäristöministeriön esityksen.
Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa asiasta teknisen lautakunnan esityksen
mukaisen alla olevan lausunnon:
MAPIO-työryhmän ehdotukset (nro 164) Käsivarren suurtunturien
maisemat ja (nro 166) Enontekiön poronhoito- ja kausiasutusmaisemat
kuuluvat lähes kokonaan Erämaalain (17.1.1991/62) mukaisiin alueisiin.
Pöyrisjärven alueesta osa kuuluu Pöyrisvuoman soidensuojelualueeseen (Laki851/88) sekä Maaterharju-Buolzzaharjualue kuuluu harjujensuojelualueeseen Valtioneuvoston periaatepäätös (HSO 3.5.1984).
Kilpisjärven suurtunturien maisemat alueesta osa kuuluu Rantojensuojeluohjelma-alueeseen, osa Mallan luonnonpuistoalueeseen (Laki 83/38). Saana alue kokonaisuudessaan kuuluu Saanan maisema-alueeseen (YM. Mietintö
66/1992) ja osin Saanan luonnonsuojelualueeseen (Asetus 496/88) sekä lehtojensuojelualueeseen (Asetus 503/92).
Käsivarren suurtunturien maisemat alueeseen kuuluu lisäksi Annjalonjin
luonnonsuojelualue (Asetus 497/88) sekä Valtijokivarsi kuuluu harjujen
suojelualueeseen (HSO 3.5.1984).
Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan päällekkäisten suojelujärjestelmien
muodostaminen kunnan alueelle on tarpeetonta koska alueella jo olemassa
oleva suojelutaso riittää turvaamaan tarpeellisen suojelutason tällä hetkellä, eikä tulevaisuudessakaan ole nähtävissä sellaisia uhkakuvia, että
suojelun tasoa olisi syytä kiristää.
Enontekiön kunta katsoo, että päällekkäinen suojelu/toimintojen rajoittaminen vaikeuttaa myös Kilpisjärven alueen kaavoittamista ja rakentamista
mistä aiheutuu huomattavaa haittaa kunnan alueen elinkeinoelämälle.
Enontekiön kunta toteaa, että eriasteisen sääntelyn lisääntyminen aiheuttaa haittaa alueen peruselinkeinoille kuten porotaloudelle, muulle luontaistaloudelle ja matkailulle.
Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan nyt esitetty päivitysinventointiehdotus etenkin laajojen alueiden, kuten Pöyrisjärven alueen ja Käsivarren
suurtunturien maisemat alueen lisääminen valtakunnallisesti arvokkaiden
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maisema-alueiden listaan haittaa merkittävästi perinteistä pohjoismaista
yhteistyötä erityisesti Norjan suuntaan.
Edellä lausuttuun viitaten Enontekiön kunta vastustaa Valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiehdotusta laajojen alueiden, kuten Pöyrisjärven alueen (nro 166) ja Käsivarren suurtunturien maisemat (nro 164) lisäämistä Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemaalueisiin aiemmin lausutuilla perusteluilla.
Enontekiön kunta toteaa, että nyt olemassa oleva Valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995)mukaiset Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
ovat riittävät maisemakokonaisuudet lisättynä alla olevilla maisemakokonaisuusehdotuksilla varsinkin kun huomioidaan kunnan alueiden nykyinen
suojelutaso ja erityisen vähäiset uhkakuvat.
Enontekiön kunnan näkemyksen Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemaalueisiin voidaan liittää Iiton palsasuomaisema-alue (nro 165), Salvasjärven alue (nro 166) ja Raittijärven alue (nro 166). Käsivarren suurtunturialueen sisältä voisi ottaa yksittäisiä kohteita kuten Pitsusköngäs
(lähimaisema) ja Saivaara (kaukomaisema), jotka ovat omia, erityisiä maisemakokonaisuuksia, vertaa Iiton palsasuomaisema ja Saanan maisema-alue.
Liitteenä kartta ehdotetuista alueista. Liite 1. ja 2.
Enontekiön kunta toivoo, että kunnan antama lausunto huomioidaan
kun asiakohdassa sanotusta asiasta tehdään päätöstä ja että
esitetyt laajat alueet poistetaan kunnan esittämällä tavalla.
Muilta osin kunnalla ei ole lausuttavaa.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 16.2.2016 24 §
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ”Valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitysinventoinnista”. (Liitteenä lausuntopyyntö nro 1
ja kartat kohdeselostuksineen nro 2, 3, 4, 5, ja 6).
Inventoinnissa on esitetty uusia laajoja maisema-aluekokonaisuuksia kuten
”Käsivarren suurtunturien maisemat”-alue ja ”Enontekiön poronhoito- ja
kausiasutusmaisemat”-alue. Pöyrisjärven alue ympäristöineen. Lisäksi inventointiin on liitetty Salvasjärven alue ympäristöineen ja Raittijärven/Aittalompolon/Anuntijärven alueet ympäristöineen.
Aineisto kokonaan nähtävissä internet sivulla ym.fi/maisemakuuleminen.
Ehdotus: (rakennustarkastaja)
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tämän pykälän ( §
24) liitteenä nro 7 mukaista lausuntoa annettavaksi kunnan lausuntona
Ympäristöministeriön pyytämään lausuntopyyntöön.
Päätös:
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunnan päätös oli ehdotuksen mukainen.
-------Liite
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Lausuntopyyntö ja kartat kohdeselostuksineen

Tiedoksi
Ympäristöministeriö
Tekninen lautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
12

Khall 70 § Vuoden 2016 investointiohjelman kohteen: 099051 Kilpisjärven
osayleiskaava, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen.
Kunnanhallitus edellytti, että kaavoitusprosessia viedään eteenpäin tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta saadaan aikaan
paras lopputulos.
Käsittely
Keskustelun kuluessa vt. kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus edellyttää, että kaavoitusprosessia viedään eteenpäin tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta saadaan aikaan
paras lopputulos.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Tekn. ltk 16.2.2016 22 §
Selostus:
Kilpisjärven osayleiskaavoitustyön jatkamiselle vuonna 2016 on varattu
määrärahaa investointikohteelle 099051 30 000 €.
Osayleiskaavoitustyön seuraava vaihe on kaavaehdotuksen viimeisteleminen
ja kaavan hallinnollinen käsittely sekä kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen.
Ehdotus (rakennustarkastaja):
Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle investointikohteen: 099051 Kilpisjärven osayleiskaavoitustyön jatkamisen aloituslupaa seuraavasti:
Kaavoitustyön jatkamisen kustannusarvio on 30 000€.
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Eino Mäkelä.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
------Tiedoksi
Tekninen lautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
13

Khall 71 § Edustajien nimeäminen saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen vuosille 2016–2019
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen
vuosille 2016 – 2019 Enontekiön kunnan edustajaksi rehtorisivistystoimenjohtajan ja varaedustajaksi Berit-Ellen Juuson.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti, että kunnan edustajaksi
nimetään rehtori-sivitystoimenjohtaja ja varaedustajaksi Berit-Ellen Juuso. Per-Oula Juuso kannatti esitystä.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja):
Kunnanhallitus päättää nimetä Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen vuosille 2016 – 2019 Enontekiön kunnan edustajan ja varaedustajan.
Selostus
Saamelaiskäräjät on asettanut kokouksessaan 24.2.2016 Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen alkaneelle vaalikaudelleen. Yhteistyöelimen
tehtävänä on 1) edistää saamenkielistä ja saamen kielen opetusta sekä
saamenkielisen päivähoidon järjestämistä ja kehittämistä, 2) seurata saamelaisten koulutusasioiden kehitystä, 3) toimia asiantuntijana saamelaisten koulutusasioissa sekä 4) tehdä esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja saamelaisten koulutuskysymyksissä.
Saamelaiskäräjät pyytää edustajan ja varaedustajan nimeämistä yhteistyöelimeen vuoksiksi 2016 – 2019. Saamelaiskäräjät on nimennyt omiksi
edustajikseen koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Jan
Saijetsin ja lautakunnan jäsenet Tauno Lietoffin ja Iiris Mäenpään.
Yhteistyöelimen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat Saamelaiskärjien nimeämät jäsenet ja sihteerinä Saamelaiskäräjien koulutussihteeri. Yhteistyöelin kokoontuu vuosittain 1 – 2 kertaa.
Saamelaiskäräjät pyytää edustajien nimeämistä opetus- ja kulttuuriministeriöltä, opetushallitukselta, Lapin aluehallintovirastolta ja saamelaisten kotiseutualueen kunnilta sekä Helsingin, Oulun ja Rovaniemen kaupungeilta 21.3.2016 mennessä. Yhteistyötahot maksavat entisen käytännön mukaisesti omien edustajiensa matkustus- ja muut osallistumisesta aiheutuvat kulut.
Edellisellä kaudella Enontekiön kunnan edustajana on toiminut rehtorisivistystoimenjohtaja ja varaedustajana Berit-Ellen Juuso.
Tiedoksi
Saamelaiskäräjät
Yhteistyöelimeen nimetyt

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
14

Khall 72 § Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö oppilaiden koulukuljetuksen järjestämisestä
Käsittely
Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen yksimielisesti.
Käsittely
Tuomas Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 18.15-18.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Sari Keskitalo esitti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen, mikä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää toimittaa Lapin aluehallintovirastolle sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin selvityksen asiasta, jossa vastataan
kanteluissa esille otettuihin asioihin. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että asia on sivistystoimenjohtajan mukaan hoidettu väliaikaisratkaisuna Peltovuoman koulun apulaisjohtajan toimesta siihen saakka kunnes
lopullinen päätös kuljetusasiassa on tehty. Kunnanhallituksen käsityksen
mukaan asian selvittäminen on vaatinut kohtuullisen ajan ja se ollut perusteltua tehdä, minkä jälkeen päätös on tehty näiden selvitysten pohjalta.
Selostus
Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kunnanhallitukselle 25.2.2016
päivätyn kirjeen.
Kirjeen mukaan Ari Keskitalo ja Eila Keskitalo ovat kannelleet Lapin
aluehallintovirastolle sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin toiminnasta Kalmankaltion suunnasta tulevista koulukuljetusjärjestelyistä.
Lapin aluehallintovirasto pyytää Enontekiön kunnanhallitusta hankkimaan
asiaan selvityksen sivistystoimenjohtaja Nikunlassilta sekä antamaan
asiasta oman lausuntonsa.
Selvitykset ja lausunto tulee toimittaa Lapin aluehallintovirastolle
viimeistään 24.3.2016 osoitteella: Lapin aluehallintovirasto, Opetus- ja
kulttuuritoimi vastuualue, PL 8002, 96101 Rovaniemi.
Kantelu liitteineen on nähtävillä kokouksessa.
Sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin selvitys kantelukirjeeseen on
liitteenä.
Liite
3
Sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin selvitys
(nähtävillä kokouksessa, Ei julkinen/salassa pidettävä Laki viranomaisen
toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 6)

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
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Khall 73 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.
Selostus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.
Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 24.2.2016 ja käsitellyt seuraavat asiat:
10 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

11 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan
mahdollisesti tehtävät muutokset

12 §

Kunnanjohtajan viran täyttäminen

13 §

Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
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Khall 74 § Enontekiön neuvottelukunnan täydentäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää täydentää Enontekiön neuvottelukunnan jäsenistöä
kutsumalla Mauri Koskelan ja Mikko Kärnän jäseneksi neuvottelukuntaan.
Selostus
Kunnanhallitus asetti Enontekiön neuvottelukunnan ja nimesi sen jäsenet
kokouksessaan 29.4.2009.
Enontekiön kunnan edustajina neuvottelukuntaan kuuluvat kunnanvaltuuston
ja –hallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtaja, osastopäälliköt, Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja ja hanke- ja matkailusihteeri Kirsti Näkkäläjärvi.
Neuvottelukunta toimii keskusteluareenana, jossa Enontekiön aluetta ja
toimintaa ”alueen ulkopuolelta” seuraavat tuovat esille omia näkemyksiään. Tarkoituksena on myötävaikuttaa vuorovaikutteisen keskustelun syntymiseen enontekiöläisten toimijoiden ja päättäjien kanssa. Neuvottelukunta
toimii myös vapaa-ajan asukkaiden kanavana Enontekiön suuntaan ja tuo
esille kehittämisideoita ja toivomuksia mm. mökkiläisten palvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä.
Kunnanvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtaja ovat tiedustelleet Mauri
Koskelaa (entinen vs. kunnanjohtaja) ja Mikko Kärnää (ent. kunnanjohtaja)
neuvottelukunnan työhön mukaan ja hän on lupautunut neuvottelukunnan jäseneksi.
Seuraava neuvottelukunnan kokous on 24.3.2016.
Tiedoksi
Mauri Koskela
Mikko Kärnä
Kirsti Näkkäläjärvi

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
17

Khall 75 § Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Norjan kanssa poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta
Päätös
Enontekiön kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa asiasta seuraavan
lausunnon:
Enontekiön kunta puoltaa omalta osaltaan esitettyä sopimusta ja näkee sen
hyvänä asiana.
Käsittely
Keskustelun kuluessa vt. kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti:
Muutettu päätösehdotus:
Enontekiön kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:
Enontekiön kunta puoltaa omalta osaltaan esitettyä sopimusta ja näkee sen
hyvänä asiana.
Päätösehdotus(vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta ei anna asiasta lausuntoa.
Selostus
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle laiksi Norjan kanssa poroaitojen rakentamisesta
ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä poronhoitolain muuttamisesta.
Sopimuksen tarkoituksena on estää porojen pääsy Suomen ja Norjan välisen
rajan yli. Sopimuksen sisältö vastaa pääpiirteissään aiempaa vastaavaa
sopimusta Suomen ja Norjan välillä. Merkittävimmät muutokset ovat uusien
aitojen rakentaminen Inari- ja Tenojokilaaksossa sekä porojen rajanylitykseen liittyvän selvitysmenettelyn yksinkertaistaminen ja sujuvoittaminen. Tavoitteena on saada sopimus ja lakiehdotukset voimaan vuoden 2017
alkupuolella.
Suomen puolen paliskunnat ovat olleet valmistelutyöryhmissä mukana.
Lausuntopyyntö ja lakiehdotusluonnos ovat nähtävillä kokouksessa.
Tiedoksi
Maa- ja metsätalousministeriö (kirjaamo@mmm.fi)
Tekninen lautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
18

Khall 76 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 15.2. –
13.3.2016
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
-pöytäkirja 29.2.2016
Sivistyslautakunta
-pöytäkirja 3.2.2016
Tekninen lautakunta
-16.2.2016

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
19

Khall 77 § Ilmoitusasiat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Selostus
Kirjeet:
Lapin aluehallintovirasto
- Päätös 15.2.2016/ Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta osoitetun valtionavustuksen käyttö vuonna 2016
Lapin ELY-keskus
- Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 2.2.2016/Tuija Pontela, poikkeaminen myönnetään.
- Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 2.2.2016/Lapin Lomamökit/Jukka
Alatalo, poikkeaminen myönnetään.
Valtiovarainministeriö
- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2016
Pöytäkirjat, kokouskutsut, otteet:
Lapin sairaanhoitopiirin ky
-Yhtymähallitus 24.2.2016 § 33 Kolarin kunnanhallituksen aloite ensihoidon organisoinnin ja toiminnan taloudellisuuden kehittämisestä

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
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Khall 78 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Käsittely
Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi.
Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja
Sari Keskitalo.
Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja)
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että
kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten
osalta ei käytetä.
Päätöshistoria
Tekninen ltk 16.2.2016 § 27
Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Kohteet: Enontekiö/Hetta, RN:o 40:3 Joensuu, määräala
Pinta-ala: 150000 m2
Luovuttaja: Viitanen Pentti, Nurmijärvi
Luovutuksen saaja: Eskola Sami ja Niina, Espoo
Kohteet:

Enontekiö/Hetta, RN:o 40:3 Joensuu, koko kiinteistö
rakennuksineen
Pinta-ala: 157500 m2
Luovuttaja: Viitanen Pentti, Nurmijärvi
Luovutuksen saaja: Viitanen Lauri, Hämeenlinna
Kohteet: Enontekiö/Kyrö, RN:o 4:91 Anttila, ½ määräosa
Pinta-ala: 101160 m2
Luovuttaja: Kelottijärvi Antti, Ylikyrö
Luovutuksen saaja: Pääkkölä Pasi, Raattama
Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, RN:o 60:1 Kotamäki, määräala rakennuksineen
Pinta-ala: 2200 m2
Luovuttaja: Kotavuopio Anja ja Lars, Karesuvanto
Luovutuksen saaja: Kotavuopio Kari, Karesuvanto
Kohteet: Enontekiö/Kyrö, RN:o 2:193 Lisä-Eevertti, koko kiinteistö
Pinta-ala: 5790 m2
Luovuttaja: Eklund Esa, Helsinki
Luovutuksen saaja: Ruuskanen Pentti, Naantali
Ehdotus (rakennustarkastaja):
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuostooikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
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------Tiedoksi
Maanmittaustoimisto/Vaasa
Tekninen lautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
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Khall 79 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Birgitta Eira: Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto, KKTM ry:n
hallitus, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n hallitus, Tornionlaakson neuvoston hallitus.
Pentti Mäkitalo: Pelastuslautakunta.
Jaakko Alamattila: Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallitus.
Antti Tonteri: Enontekiön juhlavuoden juhlatoimikunta 2017.
Sari Keskitalo: Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n hallitus.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
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Khall 80 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat
Antti Tonteri toivoi, että voisi olla pitämässä puheenvuoron kutsuntatilaisuudessa ja esitti lisäksi, että luottamushenkilöiden palkkiosääntöä
tulisi tarkistaa.
Per-Oula Juuso totesi, että kun paliskunnat neuvottelevat Ruotsin ja Norjan kanssa niin heillä on kunnan edustaja mukana neuvotteluissa. Juuso
esitti, että Enontekiön kunnan edustaja saataisiin myös mukaan neuvotteluihin.
Sari Keskitalo otti esille kunnanjohtajaprosessin aikana käyneen ilmi,
että suljetuissa kunnanhallituksen kokouksissa käytyjä keskusteluja on
kerrottu ulkopuolisille. Sari Keskitalo piti tilannetta vakavana ja
edellytti, että jatkossa suljetussa kokouksessa keskustelut ovat aina
luottamuksellisia.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

Sivu
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Ei julkinen / salassa pidettävä (julkisuuslaki 24 § 23 kohta)
Khall 81 § Saatavien poistaminen myyntireskontrasta ja kirjaaminen luottotappioksi

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
14.3.2016

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Sivu
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Kokouspäivämäärä
14.3.2016

Pykälät
64-81

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 64,65,66,67,69,72,73,75,76,77,78,79,80.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 68,70,71,74,81.
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: 68,70,71,74,81.

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.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

