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ASIALISTA
67 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
68 § Kunnanhallituksen kokoukset ja pöytäkirjan nähtävilläpito
69 § Kunnanhallituksen kokoontuminen valtuuston kokousten yhteydessä

70 § Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin
71 § Osastopäälliköiden nimeäminen
72 § Toimikuntien asettaminen
73 § Kunnanhallituksen tarkastajien nimeäminen
74 § Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeudet
75 § Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen
76 § Aloite saamenkielisestä kielikylvystä
77 § Aloite alikulkutunnelista ja polkuyhteydestä
78 § Määräaikaisessa työsuhteessa olevan avustaja Tiina Korkalon
toimenkuva ja palkkaus
79 § Toimintakeskuksen avustajan Marja Harjun toimenkuva ja palkkaus
80 § Kunnan edustajan nimeäminen lentoliikennestrategian toimeenpanoa varten perustettuun alueelliseen työryhmään
81 § Älykäs erikoistuminen liikuntaan Lapissa – hanke
82 § Väliaikaisten varajäsenten valinta keskusvaalilautakuntaan
83 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Enontekiön Kehitys Oy
84 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Enontekiön Vesihuolto Oy
85 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Enontekiön Sähkö Oy
86 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Kiinteistö Oy Enontekiön
kunnan asunnot
87 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Kiinteistö Oy Ounasmajat
88 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Kiinteistö Oy Enontekiön
virastotalo
89 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
90 § Ilmoitusasiat
91 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat
92 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajiensuulliset raportit kokouksista
93 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat
94 § Saamenkielisen lastentarhanopettajan toimen perustaminen
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Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä
Tuomas Keskitalo ja Birgitta Eira.
Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
yksimielisesti lisättynä saamenkielisen lastentarhanopettajan toimen perustamista koskevalla asialla.
Merkitään, että rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi
kutsuttiin kokoukseen kertomaan päivähoidon asioista. Hän oli paikalla 14.10-14.50.
Merkitään, että Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 14.15.
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 68 § Kunnanhallituksen kokoukset ja pöytäkirjan nähtävilläpito
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely:
Birgitta Eira esitti, että kokouskutsu lähetetään 7 päivää aikaisemmin. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää pitää säännölliset kokouksensa neljän viikon välein maanantaisin pääsääntöisesti klo 14 hyväksytyn vuosikellon mukaisesti. Tarvittaessa kunnanhallitus pitää ylimääräisiä
kokouksia.
Kunnanhallituksen kokouskutsut lähetetään viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kokousasiakirjat lähetetään hallituksen jäsenille,
varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle sähköpostitse, ja
erikseen sovittaessa postitse.
Kunnanhallituksen esityslistat ovat johtoryhmän luettavissa julkisten asioiden osalta kunnan verkossa.
Esityslistat toimitetaan julkisten asioiden osalta tiedotusvälineille. Kunnanhallituksen esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa julkisten asioiden osalta kunnan kotisivuilla
www.enontekio.fi.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kokousta seuraavana seitsemäntenä päivänä
klo 14.00-15.00, tai mikäli se ei ole arkipäivä, seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
Kunnanhallituksen pöytäkirjat lähetetään tarkastuslautakunnalle.
Selostus
Hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään
aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat sekä maininta mahdollisuudesta osallistua kokoukseen videoneuvotteluyhteyden avulla. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
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Hallintosäännön mukaan toimielin voi päättää kokouskutsun, esityslistan, liitteiden ja oheismateriaalin lähettämisestä sähköisesti.
Hallintosäännön 13 §:n mukaan valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on kunnanhallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta
ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt
saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen tilallensa. Milloin
jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai
esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi
kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa
kutsun varajäsenelle.
Kunnanvaltuutetuille on käytössä tablet-tietokoneet, mikä mahdollistaa kokousasiakirjojen toimittamisen sähköisesti. Tarkoituksena
on, että kunnanhallituksen kokousmateriaali toimitettaisiin sähköisesti, mikäli erikseen ei sovita kokousmateriaalin toimittamisesta postitse ao. henkilön kanssa.
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Khall 69 § Kunnanhallituksen kokoontuminen valtuuston kokousten
yhteydessä
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että se kokoontuu tarvittaessa valtuuston
kokouksen yhteydessä ilman eri kutsua.
Selostus
Kunnanhallitus joutuu toisinaan kokoontumaan valtuuston kokouksen
yhteydessä. Joustavuuden kannalta olisi hyvä sopia kunnanhallituksen mahdollisuudesta kokoontua valtuuston kokouksen yhteydessä ilman eri kutsua.
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Khall 70 § Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä toimikaudekseen edustajansa lautakuntiin seuraavasti:
Sivistyslautakunta: Tuomas Keskitalo
Perusturvalautakunta: Antti Tonteri
Tekninen lautakunta: Birgitta Eira.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen edustajansa lautakuntiin.
Selostus
Kunnanhallitus voi hallintosäännön 14 §:n mukaan määrätä muihin
toimielimiin, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa, keskusvaalilautakuntaa, vaalilautakuntia, edustajansa, jolla on läsnäolo- ja
puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä
myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Valittavan kunnanhallituksen edustajan erityisenä tehtävänä on pitää silmällä kunnan hallinnon ja taloudenhoidon kokonaisuutta. Valitulla edustajalla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei
osallistua itse päätöksentekoon.
Mikäli kunnanhallituksen edustaja ei pidä toimielimen päätöksiä
laillisina tai tarkoituksenmukaisina, hänen velvollisuutenaan on
kiinnittää kunnanhallituksen, sen puheenjohtajan tai kunnanjohtajan huomiota asiaan sen harkitsemiseksi, olisiko asia otettava
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksella on mahdollisuus nimetä edustajansa seuraaviin
lautakuntiin:
1) Sivistyslautakunta
2) Perusturvalautakunta
3) Tekninen lautakunta
Tiedoksi
Lautakunnat (sivistys, perusturva, tekninen)
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen sivistysosastolle
osastopäälliköksi rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin
ja varalle vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistön sekä perusturvaosaston osastopäälliköksi sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemen ja varalle kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjärven.
Selostus
Hallintosäännön 3 §:n mukaan viranhaltijaorganisaationa toimivat
osastot: hallinto, sivistys, perusturva, tekninen. Hallintoosastoa johtaa kunnansihteeri ja teknistä osastoa kunnanjohtaja.
Em. toimivat osastopäällikön asemassa. Perusturvaan ja sivistystoimeen kunnanhallitus nimeää osastopäällikön ja varaosastopäällikön johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista
määräämäkseen ajaksi.
Osastopäällikkö tehtävänä on mm. osaston toiminnan yleinen valvonta ja kehittäminen, osaston tiedonkulusta vastaaminen ja vastuuviranhaltijoiden esimiehenä toimiminen.
Teknisen johtajan valinnan yhteydessä on todettu, että tekninen
johtaja toimii teknisen osaston osastopäällikkönä.
Tiedoksi
Valitut
Palkkatoimisto

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
23.3.2015
Khall 72 § Toimikuntien asettaminen

Sivu
9

Päätös
Kunnanhallitus päätti asettaa toimikaudekseen taloustoimikunnan,
jonka tehtävänä on
1. Tarkastella kunnan taloutta ja toimintoja viiden vuoden aikajänteellä
2. Tehdä esitykset toimenpiteistä, joilla kuntatalous kyetään
säilyttämään tasapainossa
3. Laatia investointiohjelma seuraavalle viidelle vuodelle
Kunnanhallitus päätti, että toimikunta koostuu kunnanvaltuuston ja
–hallituksen puheenjohtajasta ja kaikkien poliittisten ryhmien
edustajista sekä kunnanjohtajasta, kunnansihteeristä, rehtorisivistystoimenjohtajasta, sosiaalisihteeristä, teknisestä johtajasta ja kirjanpitäjästä. Lisäksi toimikuntaan kutsuttaisiin ulkopuolinen asiantuntija Pentti Keskitalo.
Lisäksi lautakuntien puheenjohtajat kutsutaan taloustoimikuntaan.
Toimikunnan on ensisijaisesti pyrittävä löytämään keinoja talouden
ja toimintojen kehittämiseen siten, että ne ovat kaikkien poliittisten ryhmien hyväksyttävissä. Toimikunnan puheenjohtaja toimii
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä kunnansihteeri.
Kunnanhallitus pyytää kaikkia poliittisia ryhmiä nimeämään työryhmään jäsenen ja hänelle henkilökohtainen varajäsenen.
Kunnanhallitus voi toimikautensa aikana nimetä myös muita toimikuntia tarpeen vaatiessa.
Käsittely:
Vs. kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus:
Lisäksi lautakuntien puheenjohtajat kutsutaan taloustoimikuntaan.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää asettaa toimikaudekseen taloustoimikunnan,
jonka tehtävänä on
4. Tarkastella kunnan taloutta ja toimintoja viiden vuoden aikajänteellä
5. Tehdä esitykset toimenpiteistä, joilla kuntatalous kyetään
säilyttämään tasapainossa
6. Laatia investointiohjelma seuraavalle viidelle vuodelle
Kunnanhallitus päättää, että toimikunta koostuu kunnanvaltuuston
ja –hallituksen puheenjohtajasta ja kaikkien poliittisten ryhmien
edustajista sekä kunnanjohtajasta, kunnansihteeristä, rehtorisivistystoimenjohtajasta, sosiaalisihteeristä, teknisestä johtajasta ja kirjanpitäjästä. Lisäksi toimikuntaan kutsuttaisiin ulkopuolinen asiantuntija Pentti Keskitalo.
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Toimikunnan on ensisijaisesti pyrittävä löytämään keinoja talouden
ja toimintojen kehittämiseen siten, että ne ovat kaikkien poliittisten ryhmien hyväksyttävissä. Toimikunnan puheenjohtaja toimii
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä kunnansihteeri.
Kunnanhallitus pyytää kaikkia poliittisia ryhmiä nimeämään työryhmään jäsenen ja hänelle henkilökohtainen varajäsenen.
Kunnanhallitus voi toimikautensa aikana nimetä myös muita toimikuntia tarpeen vaatiessa.
Selostus
Kuntalain 17 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän
hoitamista varten.
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus voi nimetä erillisiä toimikuntia hoitamaan kunnanhallitukselle säädettyjä tehtäviä ja siirtää niille tarvittaessa päätöksentekovaltaansa. Toimikuntien tehtäväkuva ja mahdollisesti siirrettävä päätösvalta on määriteltävä
toimikunnan nimeämisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
Toimikuntia tarvitaan lähinnä projektiluonteisissa tehtävissä
esim. rakennushankkeen toteuttamisessa. Toimikunnan toimikausi on
enintään sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen.
Nyt esitettävän mallin mukainen taloustoimikunta on toiminut myös
2013-2014.
Tiedoksi
Valitut
Kunnanvaltuustossa edustettuna olevat poliittiset ryhmät
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Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä Birgitta Eiran ja Antti Tonterin suorittamaan tarkastusta em. tavalla.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus nimeää kaksi jäsentä suorittamaan tarkastusta em.
tavalla.
Selostus
Taloudenhoitoa koskevan ohjeen 3. luvun mukaan:
”RAHAVARAT JA ARVOPAPERIT
4. § Rahavarojen ja arvopapereiden hoito, säilytys, saatavien perintä ja varastojen tarkastus.
Kunnanhallitus nimeää tarvittaessa keskuudestaan kaksi jäsentä
tarkastamaan tarvittaessa tehtäväalueensa kassat, arvopaperit, vakuudet, saatavien perinnän ja varastot kerran vuodessa. Tarkastuksesta on annettava tarvittaessa kertomus kunnanhallitukselle.”

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
23.3.2015
Khall 74 § Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeudet

Sivu
12

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunnan tilinkäyttösoikeus
Pohjolan Osuuspankissa, Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä ja Danske Bank
Oyj:ssä on seuraavilla kunnan viranhaltijoilla:
kunnanjohtaja Mikko Kärnä, kunnansihteeri Leni Karisaari, sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Annikki Kallioniemi, rehtorisivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi ja tekninen johtaja Kimmo
Lämsä.
Kunnanhallitus ilmoittaa em. pankeille, että muiden osalta tilinkäyttöoikeudet poistetaan.
Selostus
Kunnan tilinkäyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Tilinkäyttöoikeudet on tarpeellista laittaa ajantasalle.
Tiedoksi
Pohjolan Osuuspankki
Nordea Pankki Suomi Oyj
Danske Bank Oyj
Kirjanpito
Mikko Kärnä
Leni Karisaari
Annikki Kallioniemi
Laila Nikunlassi
Kimmo Lämsä
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Khall 75 § Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely:
Leni Karisaari kävi läpi tilinpäätöksen tuloslaskelman keskeiset
kohdat.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa.
Selostus
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen
saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma,
jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
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Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tilintarkastajien on kuntalain 73 §:n mukaisesti viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilitarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Kuntalain 65.4 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätös 2014 esitellään kokouksessa.
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää toimittaa aloitteen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyn rahoitushakemuksen ja toteaa, että mahdollisessa selvityksessä tulee muun ohella selvittää toiminnan taloudelliset vaikutukset.
Selostus
Kunnanhallitukselle on saapunut 3.3.2015 seuraava aloite:
”Saamenkielinen kielikylpy Peltovuomaan
Aloitteessamme esitämme, että Peltovuomaan järjestetään saamenkielinen kielikylpy, kuten 15.11.2014 päiväkodin vanhempainkokouksessa sovimme. Tämä tukisi parhaiten kylän lasten tilannetta. Se olisi lisäksi Enontekiön kunnalle edullinen keino järjestää päivähoitopalvelut.”
Aloitteessa on 14 nimeä.
Hallintosäännön 54 §:n kohdan 19 mukaan sivistyslautakunta vastaa
varhaiskasvatus- ja perhepäivähoitopalveluiden järjestämisestä.
Hallintosäännön 45 §:n kohdan 5 mukaan lautakunta päättää talousarvion puitteissa tehtäväalueiden palvelurakenteista ja palveluajoista
sekä niiden muutoksista. Palvelutuotannon keskeisimmistä muutoksista
päättää valtuusto.

Aloitteesta on toimitettu kopio sivistyslautakunnalle.
Sivistystoimi on toimittanut valtionavustushakemuksen Opetus- ja
kulttuuriministeriölle kielikylpytoimintaan liittyen. Haettavalla
rahoituksella tehtäisiin mm. selvitys kielikylvyn tarpeesta ja toteuttamismahdollisuuksista ja suunnitelma kielikylpytoiminnan mahdollisesta toteutuksesta Enontekiön kunnan alueella.
Liite
1 Aloite
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää toimittaa aloitteen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan selvitettäväksi kunnan
ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet aloitteessa esitetyille hankkeille.
Selostus
Ounaksen Tunturiladut Oy on tehnyt kunnalle 11.2.2015 päivätyn
aloitteen, jossa se esittää, että kunta voisi saattaa eteenpäin
hanketta, jolla saataisiin Närpistöjoen sillan viereen tampparin
mentävä alikulkutunneli. Lisäksi se pitää tarpeellisena saada kylän länsipäästä merkattu polkuyhteys kylän keskustasta ja itäpäästä lähteville patikkapoluille.
Aloitteessa tuodaan esille mahdollisuus sisällyttää em. kaksi hanketta nyt menossa olevaan kylän reittijärjestelyyn.
Aloitteesta on toimitettu kopio tekniselle lautakunnalle.
Liite
2 Ounaksen Tunturiladut Oy:n aloite
Tiedoksi
Tekninen lautakunta
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Khall 78 § Määräaikaisessa työsuhteessa olevan avustaja Tiina Korkalon toimenkuva ja palkkaus
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Perusturvaltk 10.3.2015 26 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Käsittely:
Työsuhteen määräaikaisuus tarkistetaan; toimenkuvan ja työsopimuksen on vastattava toisiaan.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy määräaikaiselle avustajalle Tiina
Korkalolle esityslistan liitteenä olevan toimenkuvan. LIITE 2
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että avustaja
Tiina Korkalon tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 1836,52 € /kk
1.1.2015 alkaen. Perusteena korotukselle on, että Korkalon suorittama avustustyö on vaativaa ja edellyttää itsenäistä harkintaa.
Esittely:
Määräaikaiselle, työsopimussuhteiselle avustaja Tiina Korkalolle
ei ole aiemmi vahvistettu toimenkuvaa. Avustajille on Enontekiölle
maksettu KVTES:n hinnoittelukohdan 04PER010 ”Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävät” alarajan mukaista tehtäväkohtaista palkkaa; 1711,19 €/kk.
Liite
3 Toimenkuva
Tiedoksi
Tiina Korkalo (ote)
Perusturvalautakunta
Palkkatoimisto
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Khall 79 § Toimintakeskuksen avustajan Marja Harjun toimenkuva ja
palkkaus
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Perusturvaltk. 10.3.2015 28 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy Marja Harjun liitteen mukaisen toimenkuvan.
LIITE 3
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että Marja Harjun
tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 1860 € /kk 1.1.2015 alkaen.
Perusteena tehtäväkohtaisen palkan korottamiselle on Marja Harjun
työn vaativuuden lisääntyminen ohjauksellisen vastuun lisääntymisen myötä.
Esittely:
Työsopimussuhteiselle avustajalle Marja Harjulle ei ole aiemmin
vahvistettu toimenkuvaa. Avustajille on Enontekiölle maksettu
KVTES:n hinnoittelukohdan 04PER010 ”Sosiaali- ja terveydenhuollon
perustehtävät” alarajan mukaista tehtäväkohtaista palkkaa; 1711,19
€/kk. Marja Harjun työn vaativuus on lisääntynyt kun työn ohjauksellinen vastuu on lisääntynyt toimintakeskus Hyrylän henkilöstöjärjestelyjen vuoksi.
Liite
4 Toimenkuva
Tiedoksi
Marja Harju (ote)
Perusturvalautakunta
Palkkatoimisto
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Khall 80 § Kunnan edustajan nimeäminen lentoliikennestrategian
toimeenpanoa varten perustettuun alueelliseen työryhmään
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan edustajaksi työryhmään kunnanjohtajan ja varaedustajaksi Enontekiön Kehitys Oy:n
toimitusjohtajan.
Selostus
Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti kansallisen lentoliikennestrategian loppuraportin 6.2.2015. Samana päivänä järjestetyssä
sidosryhmätilaisuudessa käynnistettiin strategian toimeenpano
asettamalla viisi alueellista työryhmää. Lapin liitto nimettiin
Pohjois-Suomen ryhmän kokoonkutsujaksi.
Lapin liitto pyytää ministeriön ohjeistuksen mukaisesti kirjeessä
mainittuja tahoja nimeämään edustajan ja varaedustajan työryhmään.
Uusi lentoliikennestrategia on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä hallituksen eduskunnalle huhtikuussa 2012 antaman liikennepoliittisen selonteon mukaisesti.
Strategia sisältää kuvauksen lentoliikenteen ja siihen vaikuttavien keskeisten osa-alueiden nykytilasta, keskeisistä tulevaisuuden
haasteista sekä osa-alueita koskevat kehittämislinjaukset. Näitä
strategiassa tarkasteltuja osa-alueita ovat lentoasemaverkko ja
lentoliikenteen palvelutaso, lentoliikenteen maksut ja tuet, lennonvarmistus, lentoturvallisuus, ilmailun turvaaminen, lentoliikenteen ympäristökysymykset, koulutus, maahuolintapalvelut sekä
miehittämättömät ilma-alukset.
Lentoliikennestrategiassa esitetään, että yhteistyöjärjestelyjen,
verkostoitumisen ja markkinoinnin avulla turvataan Suomen lentoliikenteen, matkailun, vientiteollisuuden ja muun elinkeinoelämän
toimintaedellytykset. Siksi strategiassa esitetään, että strategian toimeenpanoa varten asetettaisiin viisi alueellisen tason työryhmää, joiden tehtävänä olisi kehittää alueellisella tasolla erilaisia innovatiivisia yhteistyö- ja toimintamalleja, jotka parantaisivat alueellisten lentoasemien toimintaedellytyksiä ja niiden
lentoliikennepalveluita. Alueellisten työryhmien työtä koordinoitaisiin valtakunnallisesti liikenne- ja viestintäministeriössä.
Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään 20.4.2015. Työryhmätyöskentely on omakustanteista, sillä Liikenne‐ ja viestintäministeriö ei
ole budjetoinut varoja alueellisten työryhmien asiantuntijatyöhön
tai matkakuluihin. Työ pyritään linkittämään mahdollisuuksien mukaan Itä‐ ja Pohjois‐Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeen toimenpiteisiin.
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan esisopimuksen
hankeyhteistyöstä.
Selostus
Älykäs erikoistuminen liikuntaan Lapissa hankkeessa kehitetään Lapista Suomen liikkuvin maakunta. Hankkeessa tavoitellaan sitä, että kaikissa ikävaiheissa liikunnallisuus lisääntyisi ja toisaalta
sitä, että liikunta Lapin ja Suomen profiilina vahvistuisi.
Hanke toteuttaa Älykkään erikoistumisen periaatteita, joka tarkoittaa sitä, että suunnataan alueen vahvuuksien mukaisesti alueen
TKI-resursseja.
”Älykkyys” hankkeessa tarkoittaa olemassa olevien resurssien (ihmiset, infra) älykästä hyödyntämistä sellaisella tavalla, että se
lisää liikunnallisuutta. Liikunnallisuuden lisääminen on tärkeää
siksi, että tällä hetkellä ihmiset liikkuvat liian vähän. Kehittämistavoitteena on rakentaa liikunta-alan tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymää Lappiin alueellisten vahvuuksien
pohjalta, älykkään erikoistumisen tavoitteiden mukaisesti.
Välittömänä tavoitteena on kehittää liikunnallisuutta Lapin alueella koko ihmisen elämänkaarella hyödyntäen olemassa olevia ja
kehitettäviä älykkäitä ympäristöjä.
Älykkyys tarkoittaa teknisiä ja sosiaalisia innovaatioita, sekä
sitä, että tuetaan alueen luonnollisia vahvuuksia.
Hankkeesta nähdään olevan hyötyä ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.
Enontekiön kunta osallistuu hankkeeseen kehittäjäkumppanina, mikä
tarkoittaa aktiivista osallistumista työpajatyöskentelyyn sekä
operatiivisen ryhmän ja ohjausryhmän toimintaan. Kunta toteuttaa
hankkeessa myös muita kehittämistoimenpiteitä ja kokeiluja yhteisesti sovittavalla tavalla. Kunta sitoutuu edistämään hankkeen tavoitteita ja tukemaan sen toteutusta omalla asiantuntemuksellaan.
Varsinaista rahoitusosuutta kunta ei hankkeeseen osoita. Kehittäjäkumppanuus edellyttää jonkin verran kunnan henkilöstön työpanosta.
Liite
5 Esisopimus hankeyhteistyöstä
Tiedoksi
Lapin ammattikorkeakoulu (esisopimus)
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Khall 82 § Väliaikaisten varajäsenten valinta keskusvaalilautakuntaan
Päätös
Kunnanhallitus päätti valita keskusvaalilautakunnan väliaikaisiksi
varajäseniksi Antti-Oula Juuson, Outi Kurkelan ja Elli-Maria Kultiman.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kolme väliaikaista
varajäsentä.
Selostus
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Kahelin on lähettänyt kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen:
Esitän valittavaksi keskusvaalilautakuntaan 3 uutta varajäsentä:
Lautakunta tällä hetkellä:
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Kalevi Keskitalo, pj
Pirita Palismaa, vpj
Marja-Leena Vieltojärvi
Eija Huhtaniska
Veikko Veijo
Varajäsenet:
Ulla-Maija Syväjärvi
Satu Labba
Markku Laulumaa
Samuli Näkkälä
Marjut Muotkajärvi
Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen
viisijäsenisenä.
Eduskuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan kaksi jäsentä vie vaaliiltana Karesuvannon ja Kilpisjärven äänestyspaikkojen ennakkoäänet
äänestyspaikan vaaliuurnaan. Näin menetellen äänet lasketaan äänestyspaikalla vaalitoimikunnan toimesta. Keskusvaalilautakunta
ajoittaa äänestyslippujen viennin siten, että samalla voi tuoda
äänestyspaikkojen vaalimateriaalin Hettaan. Vaalipiirilautakunnan
järjestämä kuljetus noutaa äänet maanantaiaamuna klo 7,00 Rovaniemelle tarkastuslaskentaan.
Keskusvaalilautakunta tarvitsee yhteensä 7 jäsentä ja varajäsentä
vaalipäivänä toimimaan jotta kokous saadaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.”
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Vaalilain 13 § mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilain 14 § mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt
tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.
Tiedoksi
Valitut
Luottamushenkilökortisto
Keskusvaalilautakunta
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Khall 83 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Enontekiön Kehitys
Oy
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa seuraavasti:
Jäsen
Varajäsen
Helinä Hautamäki Antti Tonteri
Sari Keskitalo
Ulla Keinovaara
Ari Keskitalo
Unto Kultima
Janne Laakkonen
Per-Henrik Tornensis
Per-Oula Juuso
Nils-Joonas Ketola
Pasi Ikonen
Taisto Vanhapiha
Paula Ahopelto
Elli-Maria Kultima
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajiksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajaksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Käsittely
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.05-16.10, minkä jälkeen
puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Selostus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville
henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Enontekiön hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää
kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia
ohjeita kuntaorganisaatiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen,
laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kuntakonserniin kuuluvissa yhtiöissä tai yhtiöissä, joissa kunnilla on enemmistö, hallituksen kokoonpanossa noudatetaan tasaarvolakia (tasa-arvolaki 4 a §).
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Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Kunnanvaltuuston hyväksymän Enontekiön kunnan konserniohjeen 8 §:n
mukaan kunnan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntakonsernin
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä huolehtiminen.
Tarkastuslautakunta kilpailuttaa kuntakonsernin tilintarkastuspalvelut, minkä jälkeen tilintarkastajan valinnasta päättää ao. tytäryhteisön toimielin esim. osakeyhtiössä yhtiökokous.
Kunnan tarkastussäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT- tilintarkastajan ja
hänelle varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksosta
ja siitä, käytetäänkö mahdollisia optiovuosia.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustajat
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____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
23.3.2015
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Khall 84 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Enontekiön Vesihuolto Oy
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa seuraavasti:
Jäsen
Varajäsen
Esa Aidantausta
Saila Kuukasjärvi
Rauni Partanen
Per-Henrik Tornensis
Ulla-Maija Syväjärvi
Piia Juuso
Alpo Peltovuoma
Satu-Marja Eira Keskitalo
Seppo Alatörmänen
Helinä Hautamäki
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajiksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajaksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Selostus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville
henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Enontekiön hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää
kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia
ohjeita kuntaorganisaatiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen,
laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy
vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kuntakonserniin kuuluvissa yhtiöissä tai yhtiöissä, joissa kunnilla on enemmistö, hallituksen kokoonpanossa noudatetaan tasaarvolakia (tasa-arvolaki 4 a §).
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Kunnanvaltuuston hyväksymän Enontekiön kunnan konserniohjeen 8 §:n
mukaan kunnan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntakonsernin
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä huolehtiminen.
Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
23.3.2015
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Tarkastuslautakunta kilpailuttaa kuntakonsernin tilintarkastuspalvelut, minkä jälkeen tilintarkastajan valinnasta päättää ao. tytäryhteisön toimielin esim. osakeyhtiössä yhtiökokous.
Kunnan tarkastussäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT- tilintarkastajan ja
hänelle varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksosta
ja siitä, käytetäänkö mahdollisia optiovuosia.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustajat

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
23.3.2015
28
Khall 85 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Enontekiön Sähkö
Oy
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa seuraavasti:
Jäsen
Varajäsen
Kari Kotavuopio
Ulla-Maija Syväjärvi
Pia Korva
Joona Kotavuopio
Jaakko Alamattila
Juha-Pekka Mäntyvaara
Outi Kurkela
Seppo Mäkitalo
Hannu Ranta
Birgitta Eira
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajiksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajaksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Selostus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville
henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Enontekiön hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää
kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia
ohjeita kuntaorganisaatiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen,
laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy
vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kuntakonserniin kuuluvissa yhtiöissä tai yhtiöissä, joissa kunnilla on enemmistö, hallituksen kokoonpanossa noudatetaan tasaarvolakia (tasa-arvolaki 4 a §).
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Kunnanvaltuuston hyväksymän Enontekiön kunnan konserniohjeen 8 §:n
mukaan kunnan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntakonsernin
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä huolehtiminen.
Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
23.3.2015
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Tarkastuslautakunta kilpailuttaa kuntakonsernin tilintarkastuspalvelut, minkä jälkeen tilintarkastajan valinnasta päättää ao. tytäryhteisön toimielin esim. osakeyhtiössä yhtiökokous.
Kunnan tarkastussäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT- tilintarkastajan ja
hänelle varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksosta
ja siitä, käytetäänkö mahdollisia optiovuosia.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustajat

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
23.3.2015
Khall 86 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Kiinteistö Oy
Enontekiön kunnan asunnot

Sivu
30

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa seuraavasti:
Jäsen
Varajäsen
Jaakko Alamattila
Tuomas Keskitalo
Birgitta Eira
Miliza Kimmel
Sanja Uusikartano
Meeri Vanhapiha
Unto Kultima
Ulla-Maija Syväjärvi
Outi Kurkela
Per-Oula Juuso
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajiksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajaksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Selostus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville
henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Enontekiön hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää
kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia
ohjeita kuntaorganisaatiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen,
laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus johon kuuluu vähintään viisi varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kuntakonserniin kuuluvissa yhtiöissä tai yhtiöissä, joissa kunnilla on enemmistö, hallituksen kokoonpanossa noudatetaan tasaarvolakia (tasa-arvolaki 4 a §).
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Kunnanvaltuuston hyväksymän Enontekiön kunnan konserniohjeen 8 §:n
mukaan kunnan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntakonsernin
Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
23.3.2015
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hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä huolehtiminen.
Tarkastuslautakunta kilpailuttaa kuntakonsernin tilintarkastuspalvelut, minkä jälkeen tilintarkastajan valinnasta päättää ao. tytäryhteisön toimielin esim. osakeyhtiössä yhtiökokous.
Kunnan tarkastussäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT- tilintarkastajan ja
hänelle varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksosta
ja siitä, käytetäänkö mahdollisia optiovuosia.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustajat

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
23.3.2015
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Khall 87 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Kiinteistö Oy Ounasmajat
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa seuraavasti:
Jäsen
Varajäsen
Tuomo Vieltojärvi
Outi Kurkela
Anne-Maria Näkkäläjärvi
Annikki Kallioniemi
Satu-Marja Eira-Keskitalo Karri Angeli
Seppo Alatörmänen
Sanja Uusikartano
Riitta Vieltojärvi
Pasi Ikonen
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajiksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajaksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Selostus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville
henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Enontekiön hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää
kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia
ohjeita kuntaorganisaatiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen,
laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kaikkien jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Kuntakonserniin kuuluvissa yhtiöissä tai yhtiöissä, joissa kunnilla on enemmistö, hallituksen kokoonpanossa noudatetaan tasaarvolakia (tasa-arvolaki 4 a §).
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Kunnanvaltuuston hyväksymän Enontekiön kunnan konserniohjeen 8 §:n
mukaan kunnan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntakonsernin
Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
23.3.2015
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hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä huolehtiminen.
Tarkastuslautakunta kilpailuttaa kuntakonsernin tilintarkastuspalvelut, minkä jälkeen tilintarkastajan valinnasta päättää ao. tytäryhteisön toimielin esim. osakeyhtiössä yhtiökokous.
Kunnan tarkastussäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT- tilintarkastajan ja
hänelle varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksosta
ja siitä, käytetäänkö mahdollisia optiovuosia.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustajat

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
23.3.2015
Khall 88 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen / Kiinteistö Oy
Enontekiön virastotalo

Sivu
34

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa seuraavasti:
Jäsen
Varajäsen
Kalevi Keskitalo
Eino Mäkelä
Tuula Angeli
Tuula Aarnio
Kimmo Lämsä
Heikki Järvistö
Kehitysyhtiön edusta
Kehitysyhtiön edustaja
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajiksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa
- valitsemaan yhtiön tilintarkastajaksi kunnan tilintarkastaja
konserniohjeen mukaisesti
Selostus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville
henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Enontekiön hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää
kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia
ohjeita kuntaorganisaatiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen,
laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 5 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kuntakonserniin kuuluvissa yhtiöissä tai yhtiöissä, joissa kunnilla on enemmistö, hallituksen kokoonpanossa noudatetaan tasaarvolakia (tasa-arvolaki 4 a §).
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Kunnanvaltuuston hyväksymän Enontekiön kunnan konserniohjeen 8 §:n
mukaan kunnan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntakonsernin
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä huolehtiminen.
Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Sivu
Kunnanhallitus
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Tarkastuslautakunta kilpailuttaa kuntakonsernin tilintarkastuspalvelut, minkä jälkeen tilintarkastajan valinnasta päättää ao. tytäryhteisön toimielin esim. osakeyhtiössä yhtiökokous.
Kunnan tarkastussäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT- tilintarkastajan ja
hänelle varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksosta
ja siitä, käytetäänkö mahdollisia optiovuosia.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustajat

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
23.3.2015
36
Khall 89 § 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 21.2.2015 – 21.3.2015
- kunnanjohtajan päätökset
- kunnansihteerin päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Tekninen lautakunta
-Pöytäkirja 10.2.2015
-10.2.2015 § 12 Teknisen osaston vuoden 2015 käyttötalousbudjetin
hyväksyminen
-10.2.2015 § 13 Vuoden 2015 investointiohjelman hyväksyminen
Perusturvalautakunta
-20.1.2015 § 7 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (2011/922)
mukaisten tehtävien hoitaminen Enontekiön sosiaalitoimessa
-20.1.2015 § 9 Perusturvalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma v. 2015
-20.1.2015 § 10 Lastensuojelun päätösvallan delegointi; aluehallintoviranomaisen vaatimat tarkennukset

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus
Khall 90 § Ilmoitusasiat

Päivämäärä
23.3.2015

Sivu
37

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Selostus
Kirjeet:
Aluehallintovirasto
Valtionavustuksen myöntäminen aikuisten terveyttä
edistävän liikunnan kehittämiseen
-

Opettajien lomautuksista ilmoittaminen ja opetuksen
järjestämistä koskevan suunnitelman toimittaminen
aluehallintovirastoon

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat:
Kuntarahoitus
Yhtiökokouskutsu 26.3.2015
Pohjola Norden
Lapin piiri ry:n kevätkokous ja Pohjolan pidot 29.3.2015

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
23.3.2015
Khall 91 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat

Sivu
38

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Ilmoitusasiat
Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtajan valinta, toimitusjohtajasopimus, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymää koskeva
Muonion kunnan neuvottelupyyntö 26.3.2015 klo 15, Liikenneviraston
pääjohtaja Antti Vehviläisen vierailu Tunturi-Lapissa, Lausuntopyyntö ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021,
Tunturi-Lapin Kehitys ry:n aluestrategian laatiminen ja pidetyt
haastattelut, teknisen lautakunnan kokouksessa 17.3.2015 ollut
konsultin valintaa koskeva asia sekä Kanadan Suomen suurlähettilään vierailu 16.3.2015.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Kunnanhallitus
23.3.2015
39
Khall 92 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Päätös
Merkittiin tiedoksi
Selostus
Birgitta Eira:
-Tekninen lautakunta 17.3.2015
-Revontuliopiston kokous 18.3.2015
-Tornionlaakson neuvoston kokous 19.3.2015
Merkitään, että Seppo Alatörmänen ja Berit-Ellen Juuso poistuivat
kokouksesta klo 17.00 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Kunnanhallitus
23.3.2015
Khall 93 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat

Sivu
40

Per-Oula Juuso tiedusteli, missä vaiheessa on menossa KilpisjärviHalti välin kelkkareittialoite. Edelleen Per-Oula Juuso kysyi kunnan mahdollisuudesta vaikuttaa tunturialueen roskaamisen saamiseksi kuriin.
Birgitta Eira tiedusteli, missä vaiheessa on ylijäämäruokaa koskeva esitys.
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Khall 94 § Saamenkielisen lastentarhanopettajan toimen perustaminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen.
Selostus
Hallintosäännön 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä
asetettavista kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao.
toimielimen esityksen pohjalta.
Päätöshistoria
Sivistysltk 18.3.2015 27 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hetan päiväkotiin perustetaan saamenkielinen lastentarhanopettajan toimi
1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevana (lopullinen aloituspäivä riippuu päiväkodin valmistumisesta). Kelpoisuusvaatimuksena
lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus
tai sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi, AMK), johon tulee sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan
opintoja 60 op sekä saamen kielen taito ja saamen kulttuurin tuntemus. Toimen täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus
määräytyy KVTES:n liitteen 5 mukaisen Varhaiskasvatuksen opetusja kasvatustehtävät 05PKO02B mukaan. Valitun on ennen tehtävän
vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote.
Selostus:
Lastentarhanopettajat ovat varhaiskasvatuksen asiantuntijoita.
Lastentarhanopettajien pedagoginen koulutus keskittyy lapsuuteen,
lapsen kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Päiväkotiryhmässä
lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu lapsiryhmästä sekä
varhaiskasvatuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.
Lastentarhanopettaja toimii moniammatillisessa työyhteisössä ja
vastaa oman lapsiryhmän kanssa työskentelevän työtiimin pedagogisesta johtamisesta ja kehittämisestä.
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Lastentarhanopettaja vastaa hoitosopimusten laadinnasta sekä lasten yksilöllisten VASU-keskustelujen käymisestä. Lisäksi hän vastaa lapsen yksilöllisen kehityksen, kasvun ja oppimisen seurannan
dokumentoinnista yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Lastentarhanopettaja vastaa yhteistyön toteutumisesta ja koko päiväkodin yhteisen toiminnan suunnittelusta muun henkilökunnan kanssa. Hän
vastaa perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, kuten päivittäisestä yhteistyöstä, perheiden kasvatustyön tukemisesta, tiedottamisesta, varhaisesta puuttumisesta ja puheeksiottamisesta. Lastentarhanopettaja vastaa päivähoidon kasvatustavoitteiden, oman
päiväkotinsa toiminta-ajatuksen sekä sen mukaisen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehityksestä. Lisäksi
lastentarhanopettaja suorittaa muita työnantajan määräämiä tehtäviä.
Hetan päiväkoti on auki paikallisen tarpeen mukaan, tällä hetkellä
tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lastentarhanopettajan työaika on 38.15 t/vko. Säännöllisestä työajasta varataan
työvuoroluettelossa 3 t 15 min/vko lapsiryhmän ulkopuoliseen toimintaan. Tämä perustuu KVTES:n erityismääräykseen, jolla halutaan
turvata opetustyöhön tarvittava suunnittelu-, valmistelu- ja arviointiaika myös varhaiskasvatuksessa. Suunnitteluaika sisältää mm.
työvuorosuunnittelua, toiminnan suunnittelua ja valmistelua sekä
vanhempien tapaamista.
Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi, AMK), joihin tulee sisältyä varhaiskasvatuksen
ja sosiaalipedagogiikan opintoja 60 op. Lisäksi tässä toimessa
vaaditaan saamen kielen taito ja saamen kulttuurin tuntemus. Palkkaus määräytyy KVTES:n liitteen 5 mukaisen Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät 05PKO02B mukaan. Toimen täyttämisessä
noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote.
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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Pykälät
67-94

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
67,68,69,70,75,76,77,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 71,72,73,74,78,79,80,82,94.
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: 71,72,73,74,78,79,80,82,94.

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 ____/____ ___________

