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Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä
Jaakko Alamattila ja Helinä Hautamäki.
Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
yksimielisesti yhdellä lisäasialla täydennettynä.
Päätösehdotus (vs. 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 149 § Muutosesitys Enontekiön kunnan investointiohjelmaan
vuosille 2015-2017 Kilpisjärven monitoimitalon tulipalossa tuhoutumisen johdosta
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Kilpisjärven monitoimitalon rakentamisen alustavan kustannusarvion 3.600.000 €, joka katetaan kiinteistön vakuutuskorvauksella sekä vuosien 2015-2017 talousarvioon ja –suunnitelman investointiosaan seuraavan muutoksen:
Kilpisjärven monitoimitalon rakentaminen
Menot
Tulot

TA 2015
200.000 €
200.000 €

TS 2016
1.600.000 €
1.600.000 €

TS 2017
1.800.000 €
1.800.000 €

Vuodelle 2015 kohdistuvat raivaus- ja suunnittelutyöt ja vuosille
2016-2017 uudisrakennustyöt.
Käsittely
Jaakko Alamattila kannatti päätösehdotusta. Birgitta Eira esitti,
että hyväksytään teknisen lautakunnan esitys. Elli-Maria Kultima
kannatti esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että
koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuomas, Näkkäläjärvi Janne,
Hautamäki Helinä) ja 2 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Kultima ElliMaria). Puheenjohtaja totesi, että vs. kunnanjohtajan ehdotus on
tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Kilpisjärven monitoimitalon rakentamisen alustavan kustannusarvion 3.600.000 €, joka
katetaan kiinteistön vakuutuskorvauksella sekä vuosien 2015-2017
talousarvioon ja –suunnitelman investointiosaan seuraavan muutoksen:
Kilpisjärven monitoimitalon rakentaminen
Menot
Tulot

TA 2015
200.000 €
200.000 €

TS 2016
1.600.000 €
1.600.000 €

TS 2017
1.800.000 €
1.800.000 €

Vuodelle 2015 kohdistuvat raivaus- ja suunnittelutyöt ja vuosille
2016-2017 uudisrakennustyöt.
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Päätöshistoria
Tekn.ltk. 26.5.2015 44 §
Selostus:
Tulipalossa 3.5.2015 tuhoutuneen Kilpisjärven monitoimitalon, uudelleen rakentamiseksi esitetään Enontekiön kunnan investointiohjelmaan muutosta jo kuluvasta vuodesta 2015 alkaen.
Tuhoutunut rakennus oli laajuudeltaan 1150 br-m2.
Ehdotus: KL
Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja
edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle, investointiohjelmaan muutoksen seuraavasti:
- Vuosi 2015
- Vuosi 2016
- Vuosi 2017

200 000€ raivaus ja suunnittelutyöt.
1 600 000€ uudisrakennustyöt.
1 800 000€ uudisrakennustyöt.

Alustavan kokonaiskustannusarvion näin ollessa 3 600 000€, joka
katetaan kiinteistön vakuutuskorvauksella.
Päätös:
Petri Pettissalo esitti 500000€ lisäämistä kustannusarvioon vuodelle 2017. Pettissalo esitti, että lisämääräraha katetaan lainanotolla.
Lisäystä hän perusteli kyläläisten muuttuneena tarpeena. Lisämäärärahalla rakennettaisiin tiloihin mm. kuntosali, joka toimisi kyläläisten tarpeiden lisäksi myös maajoukkuehiihtäjien kuntosalina.
Saila Kuukasjärvi, Berit-Ellen Juuso, Elli-Marja Kultima ja Antti
Tonteri kannattivat ehdotusta. Suoritettiin käsiäänestys, jossa
esittelijän ehdotus sai yhden äänen (Paula Ahopelto) ja Petri Pettissalon ehdotus sai viisi ääntä (Elli-marja Kultima, Saila Kuukasjärvi, Berit-Ellen Juuso, Antti Tonteri sekä Petri Pettissalo).
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että 500000€ lisämäärärahan lisäys vuodelle 2017 tuli hyväksytyksi joka katetaan kunnan
lainanotolla investointia varten.
Lisäyksen kokonaiskustannusarvion näin ollessa 4 100 000€.
Alpo Peltovuoma poistui kokouksesta tämän pykälän käsittely aikana
klo 20.03.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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Päätös
Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumisen 1-4 hyväksyen
tiedoksi ja edellyttää, että hallintokunnat kiinnittävät erityistä
huomiota tiukkaan kulukuriin ja talouden seurantaan niin, että
toimintakatteet pysyvät talousarvion 2015 mukaisina.
Merkitään, että Elli-Maria Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.55.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-4 hyväksyen
tiedoksi ja edellyttää, että hallintokunnat kiinnittävät erityistä
huomiota tiukkaan kulukuriin ja talouden seurantaan niin, että
toimintakatteet pysyvät talousarvion 2015 mukaisina.
Selostus
Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttänyt, että talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on
toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle päävastuualueittaisen raportin pohjalta laadittu talouden seurantaraportti kolme kertaa vuodessa: tammi–huhtikuulta, tammi-elokuulta
ja tammi–lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle
toukokuun, syyskuun ja marraskuun puoliväliin mennessä. Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteutumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saatavien
määrästä, henkilöstötilanteesta jne.
Oheismateriaali
Kunnan talousarvion toteutuma 1-4:
tuloslaskelma, tase, päävastuualueiden raportit sekä kunnan
tytäryhtiöiden raportit.
Tiedoksi
Lautakunnat
Kirjanpitäjä
Vastuuviranhaltijat

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
15.6.2015
Khall 151 § Vuoden 2016 talousarvioraami

Sivu
7

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa päävastuualueille liitteenä olevan talousarvioraamin vuodelle 2016.
Selostus
Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2016–
2018. Talousarvio laaditaan suunnittelukauden ensimmäiselle vuodelle ja taloussuunnitelma vuosille 2017 ja 2018.
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.
Lähtökohtana vuoden 2016 talousarvioraamille on pidetty vuoden
2015 talousarviota ja tämänhetkistä talousarvion toteutumaa sekä
vuoden 2014 tilinpäätöstä. Raamiin on laskettu 1,2 %:n korotus
(palkkamenojen tarkistus sekä yleinen kustannustason nousu).
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Kunnallisverot on laskettu 20,75 % mukaan ja arvioitu kunnallisverojen kasvuksi 1 %. Kiinteistöveroja on arvioitu saatavan 715.000
euroa ja yhteisöveroa 290.000 euroa. Verotulot raamissa ovat yhteensä 6.034.000 euroa.
Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 8.700.000 euroa. Rahoitustuloja on arvioitu raamiin 233.200 euroa. Poistot ovat 329.190 euroa. Satunnaisia menoja ei ole huomioitu raamissa.
Liite
1 talousarvioraami 2016
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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Khall 152 § Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet, käsittelytilanne ja suoritetut toimenpiteet sekä vuosina 2012 ja 2013 käsittelyyn jääneiden valtuustoaloitteiden tilanne
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta vuoden 2014 valtuustoaloitteet ja
vuoden 2013 käsittelyyn jääneet valtuustoaloitteet sekä vuoden
2012 valtuustoaloitteista kohdan 6 loppuun käsitellyiksi.
Vuodelta 2012 käsittelyyn jääneiden valtuustoaloitteiden, kohtien
7 ja 8, käsittelyä jatketaan edelleen.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee
aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi sekä toteaa vuoden 2014 valtuustoaloitteet ja vuoden 2013 käsittelyyn jääneet
valtuustoaloitteet sekä vuoden 2012 valtuustoaloitteista kohdan 6
loppuun käsitellyiksi.
Vuodelta 2012 valmisteluun jääneiden valtuustoaloitteiden, kohtien
7 ja 8, käsittelyä jatketaan edelleen.
Selostus
Vuosi 2014
Vuonna 2014 on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet ja niiden johdosta on tehty seuraavat toimenpiteet:
1. Jaakko Alamattila ja Ulla-Maija Syväjärvi tekivät 27.2.2014
suullisen valtuustoaloitteen ilmoitustaulujen ylläpidon lopettamisesta sivukylissä.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.3.2014 § 66 käsitellyt aloitetta ja päättänyt lopettaa kunnan ilmoitustaulujen ylläpidon niissä
kylissä, joiden kylätoimikunnat/-kyläyhteisöt ovat sitä esittäneet.
Lisäksi kunnanhallitus päätti saattaa asian kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
Todetaan, että kyläyhdistyksille tehdyn kyselyyn perustuen yksikään kyläyhdistys ei ole esittänyt ilmoitustaulun poistamista kylästään.
2. Berit-Ellen Juuso ja Per-Oula Juuso esittivät 27.2.2014 seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: ”Kilpisjärvi-Halti on osa Kalottireittiä. Tällä reitillä ei ole mahdollista ulkopaikkakuntalaisten kelkkailla omin päin kuten esim. Metsähallituksen ylläpitämillä kelkkaurilla, mihin myös ulkopaikkakuntalaiset saavat
kelkkaluvan. Esitämme, että Enontekiön kunta aloittaa välittömästi
virallisen moottorikelkkauran valmistelut / neuvottelut MetsähalLtk
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lituksen kanssa Kilpisjärveltä Haltille. Matkailullisesti tämä
palvelee paremmin ja huomattavasti laajemmin kuin tämän hetken
tarjoamat mahdollisuudet”.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.3.2014 § 67 käsitellyt asiaa ja
päättänyt antaa asian teknisen lautakunnan selvitettäväksi. Edelleen kunnanhallitus totesi, että asia voidaan ottaa esille myös
Metsähallituksen kanssa käytävissä yhteistyöneuvotteluissa.
Tekninen lautakunta on pyytänyt asiasta Metsähallitukselta lausuntoa ja asiasta on myös neuvoteltu keväällä 2015 pidetyn yhteistyöneuvottelujen yhteydessä.
Metsähallitus on todennut, että alueen hoidon ja käytön suunnitteluprosessi on kesken ja tavoitteena on saada se käsiteltyä vuoden
2015 loppuun mennessä. Kelkkauran perustaminen olisi erittäin merkittävä muutos ja osa alueen käytön periaatteita. Uran perustamiseen tehtyä esitystä käsitellään prosessissa ja yhteistyöryhmän
kokouksissa.
3. Outi Kurkela teki 9.4.2014 suullisen valtuustoaloitteen neljännen iltahoitajan palkkaamiseksi Luppokodille.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.4.2014 § 122 käsitellyt asiaa
ja päättänyt antaa asian perusturvalautakunnan selvitettäväksi ja
toteaa, että asia tulee käsiteltäväksi myös taloustoimikunnassa
henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä, mikäli perusturvalautakunta katsoo sen tarpeelliseksi.
Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa talousarviokäsittelyn yhteydessä, eikä esittänyt ko. tehtävää perustettavaksi.
Outi Kurkela esitti edelleen kunnanvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä aloitteen mukaisen iltahoitajan palkkaamista,
mutta esitys hävisi talousarviokäsittelyäänestyksessä.
4. Helinä Hautamäki teki 17.6.2014 asiamiehenä valtuustoaloitteen,
jossa Kike ja Mauri Rautkari haluavat luovuttaa heidän Ullajärven
rannalla omistamansa ladon kulttuurilahjoituksena maisemalliseksi
muistomerkiksi Enontekiön kunnalle sillä edellytyksellä, että ladon huolto, entisöinti ja kunnostus lahjoituksen jälkeen siirtyy
Enontekiön kunnalle.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.8.2014 § 173 käsitellyt asiaa
ja päättänyt antaa asian sivistyslautakunnan selvitettäväksi ja
valtuuttaa sivistyslautakunnan päättämään lahjoituksen vastaanottamisesta.
Rehtori-sivistystoimenjohtajan mukaan ladon luovuttamiseen liittyvää asiaa ei ole käsitelty sivistyslautakunnassa, koska ladon
omistajaksi sähköpostikirjeenvaihdon perusteella ilmeni Aarne KulLtk
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tima, joka kiisti ladon omistajuuden siirtyneen aloitteessa mainituille henkilöille. Tästä syystä asiaa ei viety lautakuntaan ollenkaan, koska luovuttajilla ei ollut kiistatonta oikeutta luovuttaa latoa kulttuuritoimen hallintoon. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että vaikka omistusoikeus olisi ollut, kulttuuritoimi ei
olisi ottanut latoa vastaan, koska nykyistenkin kiinteistöjen kunnossapito ja ylläpito ei määrärahojen vähyyden vuoksi onnistu toivotulla tavalla.
5. Birgitta Eira kiitti syyskuussa pidetyn talousarvioseminaarin
järjestämisestä ja esitti 7.10.2014 pontena, että samanlaista talousarvioseminaarikäytäntöä jatkettaisiin tulevinakin vuosina.
Kunnanhallitus käsitteli ponsilauselmaa 19.1.2015 § 7 ja päätti
merkitä talousarvioseminaarin vuosikelloon.
6. Birgitta Eira esitti 4.12.2014 että Enontekiön kunta ottaisi
”Lupa Välittää” - kampanjan tiimoilta vuoden 2015 teemaksi välittämisen.
Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 19.1.2015 §
10 ja päätti, että Enontekiön kunta huomioi kaikessa toiminnassaan
toisista ihmisistä välittämisen.
Edelleen kunnanhallitus päätti, että sivistyslautakunta ottaa huomioon toiminnassaan valtuustoaloitteen.
7. Ulla-Maija Syväjärvi teki 4.12.2014 kirjallisen valtuustoaloitteen koskien parkkipaikkojen jätehuoltoa. Valtuustoaloite on seuraava:
”Wc ja roskapönttöjen poiston jälkeen levähdyspaikat on törkeässä
kunnossa. Asia on ristiriitainen, ELY tai joku muu järjestää? Kuka?
Onko kunnalla järjestämisvastuuta jätteistä tai onko se Lapecon
heiniä?
Kyllä Enontekiön puhdas luonto pitäisi olla tienvarsillakin.
Esitän, että jäteasia tienvarsilla tulee kuntoon.
Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta 19.1.2015 § 8 ja päätti todeta, että asiasta on kirjelmöity Lapin ELY-keskukseen useasti.
Kunnanhallitus päätti toimittaa kirjeen asiasta ELY-keskukselle,
missä kunta vaatii levähdyspaikkojen jätehuollon asianmukaista
järjestämistä Enontekiön kunnan alueella.
Lisäksi asia päätettiin ottaa jälleen esille tulevissa neuvotteluissa Lapin ELY-keskuksen kanssa.
Edelleen kunnanhallitus päätti kirjelmöidä asiasta vastaavaan ministeriöön ja virastoihin.
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Kirje on toimitettu Lapin ELY-keskukselle ja liikenne- ja viestintäministeriölle. Asiasta on oltu yhteydessä Lapin ELY-keskukseen.
Kunnan kirjeeseen on saatu vastaus, jossa todetaan mm. seuraavaa:
Lapin ELY-keskus käynnistää lähiviikkoina valtatietä 21 koskevan
kehittämisselvityksen, jossa raskaan liikenteen lepoalueiden tarve
otetaan esille. Selvitys valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.
Sen jälkeen voidaan sopia kunnan kanssa tarvittavista toimenpiteistä.
8. Satu-Marja Eira-Keskitalo toi kunnanvaltuuston tietoon Hyvä Teko-kampanjan. Hän teki valtuustoaloitteen, että kaikki valtuutetut
ottaisivat osaa Hyvä Teko–kampanjaan esimerkiksi sitoutumalla käymään 3 kertaa vuoden 2015 aikana Luppokodilla vanhuksia tapaamassa
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 19.1.2015 § 9 ja päättänyt suositella, että kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät osallistuvat
Hyvä Teko-kampanjaan valtuustoaloitteen mukaisesti.
Vuosi 2013
3. Pentti Mäkitalo teki 17.6.2013 valtuustoaloitteen, jossa hän
esitti, että Enontekiön kunnan tulisi selvittää, saadaanko kirjastoauton sijoituspaikaksi vastavuoroisesti Enontekiö. Tämä voisi
tuoda työpaikkoja kuntaan.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.9.2013 § 258 käsitellyt aloitetta ja päättänyt antaa asian selvittämisen sivistystoimen tehtäväksi.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.10.13 § 92 / talousarvioehdotuksen yhteydessä käsitellyt asiaa ja todennut, että sivistyslautakunnan toimesta selvitetään kesällä 2013 tehtyyn valtuustoaloitteeseen liittyen, voiko kirjastoauton kotipaikka olla tulevaisuudessa Enontekiö ja miten osakaskuntien kirjastojen ja kirjastoauton hallinto voidaan järjestää.
Kirjastonhoitaja Anneli Aro on lisäksi antanut asiasta seuraavan
selvityksen: viime vuoden lokakuussa on tehty hankehakemus
ELY:lle/AVI:lle, "Storfjord mukaan ja hallinto(ko) Hettaan", löytyy netistä osoitteesta hankkeet.kirjastot.fi. Odottelemme päätöstä nyt alkuvuodesta. Mikäli hankerahoitusta ei tule, selvitystyö
tehdään muulla tavoin tämän vuoden aikana. Selvitystyön tekeminen
on kirjattu tavoitteeksi tämän vuoden talousarvioesitykseen.
Hankehakemus merkittiin tiedoksi kirjastoauton johtokunnan kokouksessa 14.3.2014.
AVI teki maaliskuun lopulla 2014 kielteisen päätöksen. Päätökseen
on kirjattu seuraava perustelu:
”Avustusta ei myönnetä, koska hakemuksessa yhteistyökumppanina
mainittu Muonion kunta ei ole kiinnostunut hallintojen yhdistämisestä eikä kirjastoauton hallinnoinnin siirtämisestä.
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Storfjordin kunnan mukaantulolle yhteispohjoismaisen kirjastoauton
toimintaan ei ole estettä, mutta Suomen aluehallinto ei voi avustaa norja-laista kuntaa.”
Asiaa on tämän jälkeen käsitelty sivistysosaston osasto- ja työkokouksissa, teknisen osaston rakennusmestareitten kanssa ja sähköpostitse AVI:n sivistystoimentarkastajan kanssa.
Esillä ovat olleet seuraavat asiat:
Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta on jatkunut jo lähes 35
vuotta ja toimii hyvin. Toiminta on Enontekiön kunnalle hyvin
edullista, OKM:n tuki on 80%-90% kustannuksista.
Enontekiöläiset ovat auton aktiivisimpia asiakkaita, 60% auton
lainoista tehdään Enontekiön 50 pysäkillä. Lainausluvut ovat Suomen huippua. Enontekiön osuus auton käyttömenoista on 35%, Muonion
45% ja Koutokeinon 20%.
Kirjastoautolle on rakennettu Muonion pääkirjaston yhteyteen talli. Samassa rakennuksessa sijaitsevat myös kirjavarasto ja henkilökunnan sisätyötilat. Kirjastoautossa on kaksi ja puoli työntekijää, kirjastoauton-kuljettaja, autokirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija(50%).
Kirjastoauton mitat ovat: korkeus 3,4 m, pituus 12 m ja leveys
2,55 m. Enontekiön kunnan rakennusmestareitten mukaan kirjastoautotallin rakentaminen maksaisi noin 300.000 €. Tallin rakentamiseen ei ole mahdollista lähivuosina saada valtionapua, koska Muonion kunta on vuonna 2013 saanut 120.000 €:n valtionavustuksen uuden yhteispohjoismaisen kirjastoauton hankintaan. Auton henkilöstöltä saatavilla verotuloilla voidaan kattaa tallin käyttökustannukset, ei investointia.
Lisäksi tarvittaisiin henkilökunnan sisätyötilat ja kirjavarasto
20000 niteelle (12 m x 5 m).
Enontekiön kunnan alueella on kirjastoauton mitat täyttäviä autotalleja. Niiden soveltuminen kirjastoautokäyttöön lienee kuitenkin
ongelmallista puuttuvien varasto- ja työtilojen vuoksi.
Hallinnon muutokseen pitäisi saada päärahoittajan eli OKM:n suostumus. Tämä puolestaan edellyttää, että osapuolet ovat yksimielisiä muutoksen tarpeellisuudesta.
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 22.5.2014 § 64 esittää yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunnalle ja edelleen Muonion ja
Kautokeinon kunnille, että kirjastoautosopimusta muutetaan niin, että
kirjastoautoon valittavat uudet työntekijät ovat Enontekiön kunnan
työntekijöitä.

5. Birgitta Eira uudisti 17.6.2013 aikaisemmin tehdyn valtuustoaloitteen, että Kilpisjärvelle saataisiin muistolehto.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.10.2013 § 302 käsitellyt aloitetta ja päättänyt antaa asian selvittämisen teknisen toimen ja
Enontekiön seurakunnan tehtäväksi siten, että tekninen toimi ja
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Enontekiön kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 18.2.2014 ja päätöksenään todennut, että seurakunnan näkökulmasta ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa tarvetta erillisen muistolehdon perustamiseen Kilpisjärvelle.
Vuosi 2012
6. Birgitta Eira teki 1.10.12 valtuustoaloitteen, että Tšhakaluoktan tienvarret raivataan välittömästi tien vaarallisuuden vuoksi.
Lisäksi Kilpisjärven alueen kotipalvelua tulee parantaa pikaisesti
avuntarpeen lisääntyessä ja ruokapalvelun käytännön järjestelyt
tulee saada toimiviksi.
Kunnanhallitus määräsi 5.11.12 perusturvalautakunnan selvittämään
Kilpisjärven kotipalvelun tilan ja mahdolliset tarpeet palvelutarjonnan lisäykselle. Kunnanhallitus määräsi yleishallinnon selvittämään mahdollisuudet hankkia työllistettävä henkilön toteuttamaan
tienvarsien raivauksen esimerkiksi Ytyä ympäristöön –hankkeen
kautta. Perusturvalautakunta ja yleishallinto raportoivat kunnanhallitukselle asioista maaliskuun 2013 loppuun mennessä.
Tekninen lautakunta on 27.5.2014 50 § päättänyt hoitaa kaavatien
tiealueen raivauksen kesän 2014 aikana. Tiealue on raivattu kesällä 2014.
Kilpisjärven alueen kotipalvelun ja ruokapalvelun osalta perusturvalautakunta toteaa, että Kilpisjärven kotipalvelun tarvekartoitus
on tehty Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi laadinnan
yhteydessä. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.12.2014 § 46.
7. Sari Keskitalo teki 1.10.12 valtuustoaloitteen, että Enontekiöllä aloitettaisiin Ristijärven kunnan mallin mukainen Seniorpolis
tyyppinen kokonaisvaltainen ihmiselämän toiminnan läpileikkaava
kehittämistyö. Enontekiöllä tähän liitettäisiin seniorien lisäksi
kiinteästi myös lapset, nuoret ja erityisryhmät.
Kunnanhallitus päätti 5.11.12 määrätä perusturvalautakunnan selvittämään hankkeen toimintaedellytykset ja mahdolliset rahoituskanavat.
Kunnanhallitus päätti niin ikään osoittaa Rinteen taloon investointiosaan kunnostusmäärärahan mikäli Luovatuvan toiminta päättyy
vanhan koulukiinteistön tiloissa. Perusturvalautakunta raportoi
asiasta kunnanhallitukselle maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Rinteen talon kunnostaminen huomioidaan vuoden 2013 talousarviossa.
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Sosiaalisihteeri on todennut, että asian käsittely on vielä kesken.
8. Sari Keskitalo teki 1.10.12 valtuustoaloitteen, että kuntaan
perustetaan laaja-alainen toimikunta, jonka tarkoituksena on yhteistyön rakentaminen Luppokodin, päiväkotien, Enontekiön koulujen, Hyrylän, Aspan, Ounasmajojen sekä kotonaan asuvien seniorien
sekä enontekiöläisten yrittäjien ja muiden tahojen välille, jotta
yhteisöllisyys palaisi sekä kasvaisi ja ihmisen iän mukainen lokeroiminen loppuisi.
Kunnanhallitus päätti 5.11.12 määrätä perusturvalautakunnan selvittämään toimikunnan perustamista.
Sosiaalisihteerin mukaan selvitystä ei ole vielä tehty.
Tiedosto
Kunnanvaltuusto
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Khall 153 § Aloituslupa investointikohteelle/liikuntahallin kunnostaminen
Päätös
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen, jossa käsitellään liikuntahallin kunnostamista koskeva mahdollinen muutosesitys investointiosaan.
Käsittely:
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus
Asia siirretään seuraavaan kokoukseen, jossa käsitellään liikuntahallin kunnostamista koskeva mahdollinen muutosesitys investointiosaan.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää esitetyn aloitusluvan.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 26.5.2015 34 §
Liikuntahallin ulkopuoliset kunnostustyöt
Hetan koulukeskuksen liikuntahalliin ulkopuoliseen kunnostustyöhön
on talousarviossa varattu 137000 (118637,90) euroa. Lapin aluehallintovirasto on 16.5.2014 tekemällään päätöksellä myöntänyt kohteeseen avustusta 60000€ sis.alv 24% (48387,10€ alv 0%). Kunnan
nettomenoksi jää 70250 €. Avustuksesta on käytetty suunnittelukustannuksiin 3664€, joten suunniteltuihin liikuntahallin ulkopuolisiin korjaustoimiin on käytettävissä 114973,90€ alv 0%
Avustuspäätöksessä korjaustyö tuli aloittaa lokakuun loppuun 2014
mennessä. Töiden aloittamiseen on myönnetty jatkoaikaa siten, että
työt tulee aloittaa kesäkuussa 2015. Avustuspäätöksenmukaiset työt
tulee olla valmiit vuoden 2016 loppuun mennessä.
Kohteen urakkatarjouspyyntö on ilmoitettu HILMA:ssa 5.5.2015, liite 1/34§.
Ehdotus: KL
Tekninen lautakunta hyväksyy em. suunnitelman ja kustannusarvion.
Kustannukset katetaan investointimäärärahasta momentilta 099053.
Lisäksi tekninen lautakunta esittää investoinnin aloituslupaa kunnanhallitukselle.
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Khall 154 § Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten muutokset
1.7.2015
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää merkitä kunnallisten virka- ja työehtosopimusten uudistukset tiedoksi ja toimeenpantaviksi 1.7.2015 lukien
KT Kuntatyönantajan yleiskirjeiden mukaan.
Kunnanhallitus antaa teknisen sopimuksen mukaisen paikallisen järjestelyeräpäätöksen tekemisen vs. kunnanjohtajalle huomioiden pääsopijajärjestön edustajien kanssa käytävät neuvottelut.
Päätös tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.
Selostus
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), opettajien
virka- ja työehtosopimus (OVTES), kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) ja teknisten sopimus (TS) sisältävät muutoksia ja päivityksiä 1.7.2015 lukien.
Seuraavassa muutokset ja päivitykset sopimusaloittain:
KVTES (yleiskirje 9/2014)
Kesän 2015 sopimuskorotuserän käytetään keskitetysti:
- työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen
- palkkahinnoitteluliitteiden (liitteet 1, 2, 7 ja 8) uudistamiseen
- eräiden palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkkojen korottamiseen
palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5
- omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen
Kustannusvaikutus on keskimäärin 0,3 % KVTES-palkkasummasta.
Sopimusratkaisun yhteydessä uudistettiin kokonaisuudessaan palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2, 7 ja 8 määräykset, uudet palkkahinnoitteluliitteet tulevat voimaan 1.7.2015 lukien
OVTES (yleiskirje 5/2015)
OVTES 2014-2016 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentin mukaiset
palkantarkistukset 1.7.2015 lukien tehdään yleiskorotuksena, koska
sopimusosapuolet eivät ole käyttäneet 2 momentin mukaista mahdollisuutta sopia osaa palkantarkistuksesta järjestelyeränä
Viranhaltijan/ työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen
rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.7.2015 lukien 0,4 %:n
suuruisella yleiskorotuksella
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TTES (yleiskirje 6/2015)
TTES 2014-2016 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentin mukainen
palkantarkistus 1.7.2015 lukien toteutetaan yleiskorotuksena
Palkkoja tarkistetaan 1.7.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus
on 0,3 %.
Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.7.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien Kuntatyönantajien yleiskirjeen 6/2015 mukaisesti.
TS (yleiskirje 11/2014)
TS-sopijapuolet ovat tehneet virka- ja työehtosopimuksen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014-2016 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 4 momentin mukaisesta palkantarkistuksesta 1.7.2015 lukien.
TS:n palkkasummasta on 1.7.2015 käytettäväksi osuudeksi sovittu
0,29 %.
Palkantarkistus toteutetaan paikallisena järjestelyeränä, joka
kohdennetaan paikallisen palkkausjärjestelmän puitteissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin.
Palkantarkistusten toteutustavasta on neuvoteltava paikallisesti.
Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen
edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä.
Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen
vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.
Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta sekä henkilökohtaisiin lisiin käytettävän
paikallisen järjestelyerän suuruudesta. Neuvotteluista laaditaan
pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.
Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän
toimivaltainen viranomainen päättää paikallisen järjestelyerän
käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
Päätöksenteossa huomioidaan työ- ja virkaehtosopimusten järjestelyerien kohdentamista koskevat linjaukset.
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Ennen päätöksen tekemistä tarkastellaan Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastoa 2014.
Tiedoksi
Palkkatoimisto
Osastot
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Khall 155 § Juhani Iisakki Leppäjärven poikkeamishakemus lomaasunnon, saunarakennuksen ja talousrakennuksen rakentamista varten
Kultimajärven ranta-alueelle Kultiman kylän läheisyyteen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poikkeamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 26.5.2015 40 §
Juhani Iisakki Leppäjärvi on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon,
saunarakennuksen ja talousrakennuksen Kultimajärven ranta-alueelle
Kultiman kylän läheisyyteen.
Kylä
Tila
Kiinteistötunnus
Kaavoitustilanne
Kielto
Pinta-ala
Haettava kerrosala
Kerrosluku
Hallintaperuste
Tulvavaara

Suonttajärvi
Tarvanto
047 406 0005 0037
Ei kaavaa
MRL 72 § 1 mom
n. 25 000 m2
yht. 42 + 20 + 21
1
Oma
Ei ole

ka-m2

Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää,
että poikkeamislupa myönnetään.
Perustelu:
Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.
Rakentaminen ei näissä olosuhteissa (esitetyn rakennusalueen koko)
vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Lapin ELY-keskus
Tekninen lautakunta
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Khall 156 § Harri Vuontisjärven poikkeamislupahakemus majoitusrakennuksen ja grilli/saunan rakentamista varten Vuontisjärven ranta-alueelle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poikkeamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 26.5.2015 37 §
Harri Vuontisjärvi on hakenut poikkeamislupaa majoitusrakennuksen
rakentamista varten Vuontisjärven ranta-alueelle Vuontisjärven kylään.
Kylä
Peltovuoma
Tila
määräala tilasta Matalaniemi
Kiinteistötunnus
047 405 0045 0024
Kaavoitustilanne
ei kaavaa
Kielto
MRL 72 § 1 mom.
Rakennuspaikan pinta-ala n. 5 000 m2
Majoitusrakennus
Haettava kerrosala
116,8 ka-m2
Kerrosluku
2
Grilli-/saunarakennus
Kerrosala
30 ka-m2
Kerrosluku
1
Hallintaperuste
Oma
Tulvavaara
Ei ole
Ehdotus:EM
Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää,
että poikkeamislupa myönnetään.
Perustelu:
Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, eikä rakentaminen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden
saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella.
Hakija on lisäksi esittänyt hakemuksessaan ns. erityisiä elinkeinoonsa liittyviä perusteita.
Päätös:
Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus
Ehdotuksen mukaan.

Päivämäärä
15.6.2015

Sivu
22

Paula Ahopelto jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana toimi Alpo Peltovuoma.
Tiedoksi
Lapin ELY-keskus
Tekninen lautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
15.6.2015
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Khall 157 § Lapin lomamökkien/Jukka Alatalon poikkeamishakemus
olemassa olevan autotalli/varaston käyttötarkoituksen muutokselle
loma-asunnoiksi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poikkeamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 26.5.2015 39 §
Kylä
Tila
Kaavoitustilanne
Kielto
Rakennuspaikan pinta-ala
Muutettavan rakennuksen
kerrosala
Kerrosluku
Hallintaperuste
Vesi- ja viemärijärjest.
Talon varusteet
Rantaviivan mitta

Palojoensuu
Rinne
ei kaavaa
MRL 72 § 1 mom.
21 280 m2
139 ka-m2
1
Oma
Kiinteistökohtainen
Sähkö, vesi, viemäri ja lämmin vesi
176 m

Ehdotus: EM
Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää,
että poikkeamislupa myönnetään.
Perustelu:
Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen kun otetaan huomioon, ettei rakennusten määrä lisäänny.
Rakentaminen ei näissä olosuhteissa (kylämäinen alue) vaikeuta
luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella.
Lisäksi hakijan on katsottava esittäneen erityisiä, elinkeinoonsa
liittyviä syitä hakemuksensa tueksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Lapin ELY-keskus
Tekninen lautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
15.6.2015
Khall 158 § Kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttäminen

Sivu
24

Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle,
että se valitsee kunnanjohtajan viransijaiseksi Mauri Koskelan.
Varahenkilöä ei valita.
Merkitään, että Seppo Alatörmänen poistui tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 17.20.
Käsittely
Merkitään, että kunnanhallitus haastatteli haastatteluun kutsutut
viisi hakijaa 15.6.2015.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanjohtajan viransijaiseksi Mauri Koskelan. Varahenkilöä ei
valita.
Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja)
Annetaan kokouksessa.
Selostus
Kunnanhallitus haastattelee haastatteluun kutsut 15.6.2015 klo 10
alkaen. Laila Nikunlassi on perunut hakemuksensa 26.5.2015.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 25.5.2015 140 §
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Harmokivi Pia, Kankaanranta Markku, Koskela Mauri,
Nikunlassi Laila, Niskanen Jouni ja Sieppi Elina.
Haastattelut ovat 15.6.2015 klo 10 alkaen.
Käsittely
Kunnanhallitukselle jaettiin hakijoiden hakemusasiakirjat.
Sari Keskitalo ja Pentti Mäkitalo poistuivat kokouksesta klo 20.00
tämän pykälän käsittelyn aikana.
Puheenjohtaja Sari Keskitalon poistuttua kokouksesta puheenjohtajana jatkoi Jaakko Alamattila.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 20.05-20.30, minkä jälkeen
puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttämisen
jatkotoimenpiteistä.
Selostus
Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
15.6.2015
25
Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.4.2015 § 105 päättänyt julistaa
kunnanjohtajan viransijaisuuden haettavaksi 18.5.2015 klo 15.45
mennessä. Viranhakuilmoitus on seuraava:
”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi
KUNNANJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä lisäksi kunnallishallinnon ja –talouden koulutus tai
tuntemus. Kielitaitovaatimuksena on englannin ja ruotsin tai norjan kielen osaaminen, saamen kielitaito katsotaan eduksi. Arvostamme käytännön kokemusta kunnallisista esimiestehtävistä sekä talouden ja elinkeinoelämän hallintaa.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä johtamis- ja yhteistyötaitoja, aktiivista kehittämisotetta ja kykyä myös muutosjohtamiseen.
Viransijaisuusaika on 5.6.2015–30.4.2019. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen
tulee toimittaa 18.5.2015 klo 15.45 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla
kirjaamo@enontekio.fi.
Lisätietoja antavat:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 0400
390 574, Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo, puh. 040
721 3934
Kunnansihteeri, vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari, puh. 040 739
6062
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi.”
Määräaikaan 18.5.2015 klo 15.45 mennessä kunnanjohtajan viransijaisuutta haki 12 henkilöä:
-Teologian maisteri Pia Harmokivi
-Oikeustieteen maisteri Nadja Hopponen
-Diplomi-insinööri Markku Kankaanranta
-Prikaatikenraali, evp. Mauri Koskela
-Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Koskinen
-Kauppatieteiden maisteri Raimo Laaksonen
-Kasvatustieteiden maisteri Laila Nikunlassi
-Hallintotieteiden tohtori Jouni Niskanen
-Terveystieteen kandidaatti Merja Pusa
-diplomi-insinööri Pekka Reiman
-Diplomi-insinööri Elina Sieppi
-Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Maarit Timonen
Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Ltk
Khall
Kvalt
____
pj

____
pkt

____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.6.2015

Sivu
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Liite
2 Yhteenveto hakijoista
Oheismateriaali
Haastatteluun kutsuttujen etukäteistehtävät
Kyselyn tulokset (kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle
tehty kysely)
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
15.6.2015
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Khall 159 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat
sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
ajalta 26.5.2015 – 15.6.2015
- vs. kunnanjohtajan päätökset
- kunnansihteerin päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
- Pöytäkirja 19.5.2015.
Sivistyslautakunta
- Pöytäkirja 7.5.2015
- 7.5.2015 § 37, Kilpisjärven monitoimitalon tulipalo.
Tekninen lautakunta
- Pöytäkirja 26.5.2015

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus
Khall 160 § Ilmoitusasiat

Päivämäärä
15.6.2015

Sivu
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Kirjeet:
KEVA
- Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille.
Opetushallitus
- Valtionavustuksen myöntäminen.
- Valtionosuuspäätöksiä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Erityisavustus kielikylpytoiminnan laajentamiseen.
Pöytäkirjat, kokouskutsut:
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
- Yhtymävaltuuston esityslista 12.6.2015.
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky.
- Yhtymävaltuuston esityslista 16.6.2015.
Sodankylän kunta, perusturvalautakunta
- Pöytäkirjanote 20.5.2015 § 52; oikaisuvaatimus/röntgenkuvausmaksun lisäys ympäristöterveydenhuollon maksutaksaan

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
15.6.2015
Khall 161 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuostooikeuden käyttäminen

Sivu
29

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen
kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Selostus
Kohde: 401-404-3-16, Hiiheinen
Luovuttaja: Friman Hannu Tapojärveltä.
Luovutuksen saajat: Jokela Antti Vieremältä ja Leinonen Heikki Salahmista.
Tiedoksi
Lapin maanmittaustoimisto

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Päivämäärä
Kunnanhallitus
15.6.2015
Khall 162 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat

Sivu
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Ilmoitusasiat
Saamen kielilain kehittämistarpeita koskeva Oikeusministeriön lausuntopyyntö.
Saanansäde III asuntojen mahdollisen myynnin valmistelutilanne.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuuleminen.
Enontekiön kunnan facebook-sivujen avaaminen kesäkuussa palvelemaan kunnan tiedottamista ja kuntalaisten ym. tahojen osallistamista.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
15.6.2015
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Khall 163 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Jaakko Alamattila: Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen yhtiökokous
Birgitta Eira: Teknisen lautakunnan kokous 26.5.2015
Pentti Mäkitalo: Pelastuslautakunnan kokous 3.6.2015
Merkitään, että Janne Näkkäläjärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.25.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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15.6.2015
Khall 164 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat
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Ei ollut.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Khall 165 § Aloitusluvan esittäminen investointi kohteelle: Kilpisjärven uuden monitoimitalon uudisrakentaminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää aloitusluvan ehdollisena. Aloitusluvan voimaantulo edellyttää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston päätöksen investointiohjelman muutoksesta vuosille
2015-2017 koskien Kilpisjärven monitoimitalon rakentamista.
Päätöshistoria
Tekninen ltk. 26.5.2015 45 §
Selostus:
Jotta palossa tuhoutuneen entisen Kilpisjärven koulun ja monitoimitalon palojäänteet saadaan loppuun purettua/raivattua ja rakennus alue siistittyä sekä uuden rakennuksen suunnittelutyö käyntiin. Tekninen lautakunta esittää pykälän 44§ mukaisesti investointikohteen aloituslupaa Enontekiön kunnanhallitukselle.
Ehdotus: KL
Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle investointikohteen: Kilpisjärven uuden monitoimitalon uudisrakentaminen
aloituslupaa seuraavasti:
- Vuosi 2015
- Vuosi 2016
- Vuosi 2017

200 000€ raivaus ja suunnittelutyöt.
1 600 000€ uudisrakennustyöt.
1 800 000€ uudisrakennustyöt.

Alustavan kokonaiskustannusarvion näin ollessa 3 600 000€, joka
katetaan kiinteistön vakuutuskorvauksella.
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kimmo Lämsä.
Päätös:
Lautakunta päätti §:ssä 44 lisätä 500 000€ investointiin vuodelle
2017.
Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle investointikohteen: Kilpisjärven uuden monitoimitalon uudisrakentaminen
aloituslupaa seuraavasti:
- Vuosi 2015
- Vuosi 2016
- Vuosi 2017

Ltk

200 000€ raivaus ja suunnittelutyöt.
1 600 000€ uudisrakennustyöt.
2 300 000€ uudisrakennustyöt.

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
15.6.2015
34
Lisäyksen jälkeen kokonaiskustannusarvion näin ollessa 4 100 000€,
josta 500 000€ katetaan kunnan lainanotolla investointia varten.
Aloituslupaa esitetään ehdollisena että Enontekiön kunnanhallitus
ja Enontekiön kunnanvaltuusto, hyväksyy investointiohjelman muutoksen vuosille 2015-2017.
Tiedoksi
Tekninen lautakunta
Sivistyslautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päivämäärä
15.6.2015
Kokouspäivämäärä
15.6.2015

Sivu
35
Pykälät
148-165

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,
158,159,160,161,162,163,164,165.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 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

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 ____/____ ___________

