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Khall 160 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Tuomas Keskitalo ja Janne Näkkäläjärvi. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
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 161 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Ounasmajojen
lainalle
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Ounasmajojen kilpailuttamalle ja yhtiön
hallituksen päätöksen mukaiselle 300.000 euron perusparannukseen tarkoitetulle Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle lainalle, jonka laina-aika,
korko ja muut ehdot käyvät ilmi yhtiön toimittamasta kirjeestä.
Takauksen vastavakuudeksi hyväksytään yhtiön esittämät vakuudet.
Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallitus voi tarvittaessa tarkentaa
vastavakuutta koskevaa valtuuston päätöstä.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Käsittely
Seppo Alatörmänen ilmoitti olevansa esteellinen, koska on yhtiön hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Jaakko Alamattila kannatti päätösesitystä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Ounasmajojen kilpailuttamalle ja yhtiön
hallituksen päätöksen mukaiselle 300.000 euron perusparannukseen tarkoitetulle Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle lainalle, jonka laina-aika,
korko ja muut ehdot käyvät ilmi yhtiön toimittamasta kirjeestä.
Takauksen vastavakuudeksi hyväksytään yhtiön esittämät vakuudet.
Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallitus voi tarvittaessa tarkentaa
vastavakuutta koskevaa valtuuston päätöstä.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Selostus
Kiinteistö Oy Ounasmajat on toimittanut seuraavan anomuksen lainan takaamisesta
” Omavelkaisen takauksen anominen Kiinteistö Oy Ounasmajojen lai-

nalle
Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallituksen kokous 6/2016
Kiinteistö Oy Ounasmajoihin kuuluvan Rivitalo II:n peruskorjauksen
kokonaiskustannukset ovat noin 300.000 euroa.
Tähän liittyen on kilpailutettu 300.000 euron remonttilaina eri
rahalaitoksilla.
Hallitus on kokouksessaan 6/2016 valinnut Kuntarahoituksen lainatarjouksen.
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Laina-aika on 25 vuotta. Kiinteä korko 5 vuotta on 1,100 % p.a.
sisältäen marginaalin. Ei toimitusmaksua.
Korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankitakustannuskorko lisättynä 1,100
%-yksikön marginaalilla p.a.
Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen
korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankitakustannuskorko lisättynä 1,350 %-yksikön marginaalilla p.a.
Luotto voidaan nostaa yhdessä tai useammassa erässä. Luotto tulee
olla kokonaisuudessaan nostettu 31.8.2016 mennessä.
Lainatarjous on voimassa 31.7.2016 asti.
Yhtiö antaa kunnalle vastavakuudeksi kiinnityksistä vapaana olevan
panttikirjan 21.3.1978/218/ 67.611 €.
Lisävakuudeksi yhtiön hallitus on päättänyt hakea 300.000 € kiinnitystä vuokraoikeuteen (tunnus 047-401-0011-0008-J) kiinteistöön,
jolla sijaitsee Rivitalo II rakennus. Tähän yhtiö tarvitsee kunnanhallituksen suostumuksen.”
Kuntalaki 129 §:
”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan
kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää
lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos
yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion
yhteisessä määräysvallassa.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen
tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien
kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää
takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai
säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.
Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.”
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Khall 162 § Esitykset saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan valittaviksi henkilöiksi
Päätös
Kunnanhallitus päätti tehdä esityksensä saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan valittaviksi henkilöiksi:
-kunnan edustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävissä, sekä hänen varajäseneksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja
-elinkeinoelämää edustavaksi jäseneksi Elli-Maria Kultima ja hänen varajäseneksi Pasi Ikonen
-kaupallisia kalastajia edustavaksi jäseneksi Sami Keskitalo ja hänen
varajäseneksi Anu Keskitalo.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Käsittely:
Puheenjohtaja totesi, että sähköpostikokouksessa päädyttiin siihen, että
asia käsitellään 15.6.2016 kokouksessa.
Kunnanhallitus päätti pitää neuvottelutauon klo 13.08-13.22.
Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että neuvottelun tulos on
seuraava:
kunnanhallitus päätti tehdä esityksensä saamelaisten kotiseutualueen
kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan valittaviksi henkilöiksi
-kunnan edustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävissä, sekä hänen varajäseneksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan.
-elinkeinoelämää edustavaksi jäseneksi Elli-Maria Kultiman ja hänen varajäseneksi Pasi Ikonen
-kaupallisia kalastajia edustavaksi jäseneksi Sami Keskitalon ja hänen
varajäseneksi Anu Keskitalon.
Merkitään, että Bigitta Eira saapui kokoukseen tauon aikana.
Selostus
Kunnanhallitus päätti sähköpostikokouksessaan 13.6.2016, että jatketaan
asian käsittelyä keskiviikkona 15.6.2016 klo 13.00.
Maa- ja metsätalousministeriöltä saatiin jatkoaikaa esitysten tekemiseen
16.6.2016 saakka.
Khall 8.6.2016 158 §
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia siirretään sähköpostikokoukseen.
Käsittely
Merkitään, että kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 20.25-20.35.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä saamelaisten kotiseutualueen
kuntakohtaiseen neuvottelukuntaan valittaviksi henkilöiksi
-kuntien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävissä, sekä hänen varajäsenensä,
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-elinkeinoelämää edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä ja
-kaupallisia kalastajia edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä.
Selostus
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta ehdotuksia Metsähallitusta koskevan lain 39 §:n 2 momentin mukaisten kuntakohtaisten neuvottelukuntien nimittämiseksi.
Metsähallituslain (234/2016) 39:n 2 momentin mukaan
Saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaisuudessaan kuuluvaan
kuntaan asetetaan kuntakohtaiset neuvottelukunnat, joiden tehtävänä on käsitellä valtion maa- ja vesialueiden sekä niihin
kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.
Metsähallitusta koskevan asetuksen 6 §:n mukaan saamelaisten kotiseutualueelle asetettavista neuvottelukunnista on säädetty seuraavaa:
Maa- ja metsätalousministeriä asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen
kuntien alueille.
Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän
muuta jäsentä, joilla kullakin on varajäsen. Neuvottelukunnassa
tulee olla Metsähallituksen, saamelaiskäräjien, kunnan palkiskuntien, kalatalousalueen, valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetun osakeyhtiön, elinkeinoelämän ja kaupallisten kalastajien edustus. Inarin kuntaan asetettavassa
neuvottelukunnassa tulee olla myös kolttien kyläkokouksen edustaja.
(Asetuksen valmisteluasiakirjojen mukaan neuvottelukunnassa on
9 jäsentä, josta yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksivarapuheenjohtajaksi. Kaikilla 9 jäsenellä olisi henkilökohtainen varajäsen. Valmisteluasiakirjan muotoilu selkeyttää asetuksen sanamuodon merkityksen.)
Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavan neuvottelukunnan
tehtävänä on asetuksen mukaan antaa Metsähallitukselle lausuntoja ja tehdä Metsähallitukselle aloitteita metsätaloutta, valtion maan myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta, luonnonvarasuunnittelua, moottorikelkkareittien ja –urien suunnittelua,
maastoliikenne-, metsästys – ja kalastuslupia sekä valtion vesien kalatalouskysymyksiä koskevissa asioissa.
Neuvottelukunnan puheenjohtajuudet on tarkoitus järjestää kiertoperiaatteella siten, että ministeriö nimittäisi saamelaiskäräjien edustajan Utsjoen ja Inarin kuntien neuvottelukuntien puheenjohtajaksi 15.6.2018 asti,
minkä jälkeen he toimisivat neuvottelukuntien varapuheenjohtajina neuvottelukunnan nelivuotiskauden loppuun. Kunnan edustajat toimisivat Utsjoen
ja Inarin neuvottelukunnissa alkukauden varapuheenjohtajina ja loppukauden puheenjohtajina.
Enontekiön neuvottelukunnassa kunnan edustaja toimisi puheenjohtajana
15.6.2018 asti ja saamelaiskäräjien edustaja varapuheenjohtajana. Loppu-
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kauden ajan saamelaiskäräjien edustaja toimisi puheenjohtajana ja kunnan
edustaja varapuheenjohtajana.
Puheenjohtajan ollessa estynyt, johtaisi puhetta varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa estynyt, toimisi varajäsen
kokouksessa tahoaan edustavan jäsenen roolissa.
Ministeriö valmistelee neuvottelukuntien nimittämistä seuraavasti:
Enontekiön osuus kirjeestä:
Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kuntia pyydetään ehdottamaan kolmeen neuvottelukuntaan
-kuntien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävissä, sekä hänen varajäsenensä
-elinkeinoelämää edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä
-kaupallisia kalastajia edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä.
Enontekiön merkkipiirin paliskuntia pyydetään ehdottamaan Enontekiön neuvottelukuntaan
-merkkipiirin paliskuntien edustajan ja hänen varajäsenensä.
Metsähallitusta pyydetään ehdottamaan kolmeen neuvottelukuntaan
-Metsähallituksen edustajan ja hänen varajäsenensä.
Metsähallituksen metsätaloutta harjoittavaa yhtiötä pyydetään ehdottamaan
Inarin ja Enontekiön neuvottelukuntiin
-metsätaloutta harjoittavan yhtiön edustajat ja heidän varajäsenet.
Kalastusalueita pyydetään ehdottamaan kolmeen toimintakuntansa neuvottelukuntaan
-kalatalousalueen edustajan ja hänen varajäsenensä.
Saamelaiskäräjiä pyydetään ehdottamaan Enontekiön ja Utsjoen neuvottelukuntaan
-saamelaiskäräjien edustajan, joka toimii puheenjohtaja/ varapuheenjohtajan tehtävissä sekä hänen varajäsenensä
-toisen saamelaiskäräjien edustajan ja hänen varajäsenensä.
Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4 §:n 1 mom., jonka mukaan valtion neuvottelukunnissa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tämän mukaisesti ehdotuksissa tulee olla tasapuolisesti sekä miehiä että
naisia.
Kustakin ehdotettavasta henkilöstä tulisi esittää nimi, ammatti, työnantaja tai taho jota henkilö edustaa, asuinkunta sekä yhteystieto (myös
sähköpostiosoite, jos henkilöllä on sellainen käytössään).
Ehdotukset pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön
13.6.2016 mennessä.
Ministeriön kirje on nähtävillä kokouksessa.
Tiedoksi
nimetyt
Maa- ja metsätalousministeriö (kirjaamo@mmm.fi)
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Khall 163 § Investointimäärärahan siirron esittäminen Peltovuoman koulun
sisäpuolisten muutostöiden tekemiseksi
Päätös
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti, että asian valmistelua jatketaan.
Käsittely
Sivistystoimenjohtaja-rehtori Laila Nikunlassi ja tekninen johtaja Kimmo
Lämsä olivat asiantuntijana kuultava.
Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että jatkossa tulisi puhua
Peltovuoman kiinteistön korjaustöiden tekemisestä. Esitystä ei kannatettu.
Tuomas Keskitalo esitti, että mitään uutta sisäpuolen pintaa ei tule tehdä ennen kuin katto ja sisätilan kosteuskohdat saadaan kuntoon, ja siirretään päivähoitoon suunniteltu raha katon korjaamiseen. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää keskustella asiasta ja jatkovalmistelusta.
Selostus
Esitellään saatu kartoitus ja toimenpiteet.
Khall 18.5.2015 § 129
Päätös
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi tehtävän kuntokartoituksen ja että
asia tuodaan sen jälkeen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila ja Antti Tonteri kannattivat esitystä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi tehtävän kuntokartoituksen ja
että asia tuodaan sen jälkeen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Selostus
Kunnanhallitus käytti 12.10.2015 sivistyslautakunnan päätökseen 23.9.2015
§ 90 otto-oikeutta, ja päätti palauttaa asian sivistyslautakunnan käsiteltäväksi siltä osin kuin se koskee Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin
lakkauttamista ja Peltovuoman 3. – 6.-luokkalaisten opetusta.
Päätöshistoria
Sivistyslautakunta 11.5.2016 § 59
PELTOVUOMAN KOULUN TILOJEN SISÄPUOLISTEN MUUTOSTÖIDEN SOVELTUVUUS KOULUJA PÄIVÄHOITOTOIMINTAAN
Päätös:
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Sivistyslautakunta päätti esittää, että mahdollisten kosteusvaurioiden
vuoksi koulurakennuksesta otetaan tarvittavat rakennenäytteet ja mahdollisesti ilmanäytteet sekä selvitetään katon kunto.
Päivähoidon vuokrasopimusta omakotitalossa jatketaan mikäli koulurakennuksen tilojen muutostöitä ei päästä aikataulun mukaisesti aloittamaan
kesäkuun alusta.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta toteaa kunnanhallitukselle kannanottonaan, että se
hyväksyy Peltovuoman koulun sisäpuoliset muutostyöt, jotka on suunniteltu
yhdessä teknisen toimen edustajan kanssa ja joita tekninen toimi nyt
esittää kunnanhallitukselle, mutta niihin pitää lisätä alun perin suunnitelmassa mukana olleet koulun käyttöön jäävien tilojenkin muutostyöt (sivistyslautakunnassa 6.4.2016 § 35 ollut rakennusmestari Kalevi Keskitalon
laskelma siltä osin yht.n.17.500,-).
Selostus:
Sivistyslautakunta päätti 23.9.2015, että rehtori-sivistystoimenjohtajan
esityksestä poiketen Peltovuoman koulun kohdalla ei tehdä muutoksia ja
investointiosasta poistetaan remonttimäärärahaesitys (23.9.2015 § 89).
Kunnanhallitus käytti 12.10.2015 § 239 päätökseen otto-oikeuttaan ja palautti päätöksen sivistyslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi.
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 16.11.2015 § 108 edelleen äänestyksen jälkeen, että muutoksia ei tehdä ja sivistyslautakunta pysyy aikaisemmassa päätöksessään.
Kunnanvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 14.12.2015 § 38, että
Peltovuomaan tehdään muutokset, joiden mukaan 3. -6.-luokkalaisten opetus
siirretään Hettaan 1.8.2016 alkaen ja ryhmäperhepäiväkoti siirtyy nykyisestä vuokratilasta Peltovuoman koulun tiloihin. Tässä vaiheessa kunnanvaltuusto ei palauttanut talousarvioon sivistyslautakunnan alkuperäisen
esityksen mukaisesti investointivarausta. Sivistyslautakunnan käyttömäärärahoihin jäi vain sinne varatut n. 18.000,-, joilla piti tehdä pieniä
sisäisiä muutostöitä ja hankkia varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tarpeisiin soveltuvia kalusteita ja välineitä (mm. kaappisängyt, matalia
pöytiä, yhteistä oppimateriaalia jne.), jotta uusi toiminta tukisi uudenlaisen varhaiskasvatusyksikön kehittämismallia.
Sivistystosaston henkilökunta ja varhaiskasvatuksen henkilökunta ja teknisen toimen rakennusmestari Kalevi Keskitalo tekivät muutostöiden suunnitelman Peltovuoman koululla 9.2.2016:
” ”MUISTIO PELTOVUOMAN KOULUKÄYNNILTÄ
9.2.2016 KLO 13 – 14.30
Aihe:
tilojen suunnittelu ensi lukuvuoden uutta tilannetta varten: varhaiskasvatus ja alkuopetus yhteen
Läsnä: Irene Salonen, Iiris Vieltojärvi, Tuija Alasaukko-oja, Kalevi Keskitalo, Hanna Tissari, Eila Halmiainen, Taina Harju, Mirja Keskitalo,
Sari Lehtinen, Katja Mannela, Laila Nikunlassi
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1. Todettiin, että päivähoito on paras sijoittaa rakennuksen alkupäähän keittiön lähelle nykyiseen alkuopetusluokkaan. Päivähoito käyttää siivessä olevia pienempiäkin tiloja. Koulu toimii toisessa
päässä. Henkilökunnan huone on yhteinen. Nykyistä Irenen luokkaa
voivat käyttää myös kyläläiset. Iiriksen luokka tulee kahteen muuhun tilaan, joiden välistä voi siirtää haitarioven syrjään.
2. Remontin toivotaan alkavan heti 6.6. Remonteissa käytetään mahdollisuuksien mukaan apuna myös kesäaikana työllistettäviä nuoria.
Varsinaiset työntekijät varattava ajoissa, jotta tilat kunnossa ennen koulujen alkamista ja mielellään jo 1.8., kun uusi päivähoitokausi alkaa. Muutolle ja sisustamisellekin on varattava aikaa.
3. Käytiin läpi kierroksella esiin tullut lista, joka tulisi toteuttaa
tulevan kesän aikana:
- kadun puoleinen märkätila jää lasten pesupaikaksi, mahdollisesti
sinne pieni wc-pönttö
- ulko-ovet uusitaan lämpöhukan vuoksi
- toinen märkätila muutetaan lepotilaksi, väliseinä puretaan
- sisämaalaus tehdään kaikille pinnoille, koska edellisestä remontista jo yli 20 v. Väreiksi vaaleita sävyjä.
- ulkoseinät maalataan, seinä avataan ja tarkastetaan vesivahinkotilanne
- keittiöstä saareke pois, nuppikattila, tiskikone uusiksi (näihin
vielä Seijan lausunto)
- aidat siirretään nykyiseltä päiväkodilta Peltovuomasta, aitaelementtejä on tarpeeksi, standardikorkeus huomioidaan ja pienen
lammen ja tien läheisyys
- ulkoleikkivälineet tarkastetaan
- kaukalo käyttökuntoon
- ulkovarastoja on tarpeeksi, varastorakennusta ei tässä vaiheessa
remontoida
- katon lumiesteitä lisätään takapihan puolelle, jonne pienten
leikkialue, aitaelementtiä seinän eteen, kattojen puhdistaminen
ja tarkastaminen
- päivähoidon puolelle yhdestä kaapista kuivauskaappi
- käytävän laattojen uusiminen?
- avattava Iiriksen vanhan luokan seinä; onko vesivahinko jättänyt
jälkiä
- ilmastoinnin puhdistaminen
- tilataan ajoissa sohvat, kaappisängyt, puolapuut ”Irenen” luokan
seinään, Iiriksen tulevaan luokkaan tykki ym. puuttuvat kalusteet
- käytävällä olevat peltikaapit siirretään piharakennukseen
4. Jokainen tyhjentää oman tilansa ennen koulun päättymistä ja remontin alkamista.
5. Seija käy erikseen läpi keittiön tyhjentämisen ja keittiöön liittyvät järjestelyt henkilökuntansa kanssa.
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Muistion laati
Laila N.”
Koulutoimen ja varhaiskasvatuksen alle on siis varattu kalustorahoja ja
rakennusten ja alueiden kunnossapitomäärärahaa (sisältää mm. aurausmäärärahan), jolla sisämaalaukset ja suihkutilan remontti osittain voidaan
tehdä ja hankkia tarvittavaa kalustoa. Talven aikana selville tulleet
katon vauriot muuttivat kustannuksia olennaisesti ja teknisen toimen
kanssa käydyn neuvottelun perusteella on kunnan kannalta järkevintä siirtää muutokset investointeihin, mistä syystä tekninen toimi teki investointiesityksen kunnanhallitukselle.
Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 8.5.2016 teknisen lautakunnan
esityksen pohjalta Peltovuoman koulurakennuksen muutostöitä koulu- ja
päivähoitotoiminnan yhdistyessä:
”Kh 9.5.2016
Khall 112 § Investointimäärärahan siirron esittäminen Peltovuoman koulun
sisäpuolisten muutostöiden tekemiseksi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää pyytää sivistyslautakunnalta kannanottoa (kokous
11.5.16) Peltovuoman koulun sisäpuolisista muutostöistä.
Selostus
Sivistystoimen/koulu ja päivähoito käyttötalouden talousarvio 2016 sisältää varauksen 18.000 euroa tilojen järjestelystä varhaiskasvatuksen ja
alkuopetuksen tarpeisiin sopivaksi.
Sivistyslautakunta on käsitellyt 6.4.2016 § 35 Peltovuoman koulukiinteistön remontti- ja muutoskuluja. Kokouksessa sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi rakennustarkastaja Kalevi Keskitalon tekemä laskelma kustannuksista ja todettiin, että katon kunnosta ei saatu vielä tietoa, koska tilanne voidaan tarkastaa vasta lumien sulettua. Seinän tilanne selviää muutostöiden yhteydessä.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 3.5.2016 57 §
Selostus:
Sivistyslautakunnan päättämien toiminnan muutosten vuoksi, mitkä koskevat
Peltovuoman koulu- ja päivähoitotoimintaa, tulee koulun tiloja saneerata
että ne soveltuvat sivistyslautakunnan päättämään toimintaan.
Muutostyöt pitävät sisällään seuraavaa:
Suojaustyöt
Rakennustekniikka
Lvi-työt
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Sähkötyöt
sosiaalikulut
Riskivaraus
Keittiön muutostyöt
Yleiskulut 12%
ALV
YHTEENSÄ

2043
1375
1102
800
875
2417
13261 €

Kalusteet listan mukaan
Alumiinirakenteinen
ulko-ovi
Päivähoito yht.

10730 €
2000 €
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25991

Työ käsittää makuutilan rakentamisen nykyisen poikien PH:n ja
PKH:n tiloista.
- Tiiliväliseinän purkaminen
- Lattiapinnotteiden poisto ja uuden lattiapinnan valu ja
muovimaton asennus
- kattopaneloinnin uusiminen ja lakkaus
- valaisinten uusiminen
- seinälaatoituksen purku, levytys ja uuden lasikuitutapetin asennus
- seinäpintojen maalaus koko päivähoitotilaa
käsittäen
- keittiön suurtalouslaitteiden poiston keskilattialta, matalan seinänosan rakentamisen
lieden taakse ja työtasopätkät lieden molemmin puolin
Sekä vesikatteen paikkaukset ja lämmityskaapeleiden uusimisen jiirien
osalle, siten että ne ylettyvät räystäälle asti (4000€).
Kustannusarvio edellä esitetyille töille on 29 991€. Kustannusarvioon
tulee lisätä n.5000€ ennalta arvaamattomille lisä- ja muutostöille.
Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuodelle 2016 investointiohjelmassa esitetyltä
099031 Kiinteistöjen osto 50 000€, osoitetaan Peltovuoman koulun muutosja saneeraustöihin 35 000€.
Samalla tekninen lautakunta esittää aloituslupaa Enontekiön kunnanhallitukselta investoinnin aloittamiseksi, mikäli Enontekiön kunnanvaltuusto
hyväksyy investointimäärärahan siirron.
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
---------
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Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Alpo Peltovuoma poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta klo
17.57”
Teknisen toimen esityksessä kunnanhallitukselle ei ole huomioitu koulun
käyttöön jäävien tilojen remonttia, kuten sivistystoimen ja teknisen toimen viranhaltijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella tuli tehdä. Sivistyslautakunnassa koulurakennuksen muutostöitä käsiteltiin
6.4.2016 § 35 ja sen yhteydessä oli esillä rakennusmestari Kalevi Keskitalon laskelma, joka sisälsi myös koulutilojen remonttia yhteensä
17.500,- edestä.
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Pykälät
160-163

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 160,161,163.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 162.
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: 162.

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 ____/____ ___________

