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ASIALISTA
30 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
31 § Aino Koiviston eronpyyntö kunnan luottamustehtävistä
32 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2016
33 § Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016 kunnanhallituksen
tehtäväalueiden osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen
34 § Juhlavuoden 2017 toimikunnan nimeäminen
35 § Kilpisjärven monitoimitalo/Hankkeen rakennustoimikunnan nimeäminen
36 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen/As Oy Saanansäde
37 § Tehtäväkohtaisesta palkasta päättäminen
38 § Lähihoitajan toimen perustaminen, ensisijainen sijoituspaikka luppokoti
39 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen perustaminen
40 § ELY-keskuksen lausuntopyyntö tiesuunnitelmasta/Kilpisjärven rajanylityspaikan liikennejärjestelyt
41 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
42 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset
raportit kokouksista
43 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
44 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat
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Khall 30 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Birgitta
Eira ja Antti Tonteri. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi yksimielisesti.
Merkitään Birgitta Eiran esille ottamana, että kunnanhallituksen esityslista kokonaisuudessaan tulisi toimittaa sovittuna ajankohtana.
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 31 § Aino Giers-Aikala (ent. Koivisto) eronpyyntö kunnan luottamustehtävistä
Päätös
Kunnanhallitus päätti myöntää Aino Giers-Aikalalle (ent. Koivisto) eron
vanhusneuvoston jäsenyydestä ja nimesi vanhusneuvostoon jäseneksi UllaMaija Syväjärven hänen tilalleen.
Päätöshistoria 18.1.2016 § 7
Päätös
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää Aino Giers-Aikalalle (ent. Koivisto) eron
vanhusneuvoston jäsenyydestä ja nimeää vanhusneuvostoon jäsenen hänen
tilalleen.
Selostus
Aino Giers-Aikala (ent. Koivisto) on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen:
”Anon eroa kaikista Enontekiön kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta
muuton vuoksi.
Kiittäen yhteistyöstämme
Laihialla 30.11.2015
Aino Giers-Aikala (ent. Koivisto)”
Aino Giers-Aikala (ent. Koivisto) on kunnan vanhusneuvoston jäsen.
Kunnanhallitus on nimennyt vanhusneuvoston 12.12.2013.
Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ”suunnitelma
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi ” laadintaan sekä
ikääntyneiden henkilöiden palvelujen arviointiin. Lisäksi vanhusneuvostolle tulee muutoinkin antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa joilla
on merkitystä ikääntyneiden hyvinvointiin tai pärjäämiseen.
Tiedoksi
Aino Giers-Aikala
Ulla-Maija Syväjärvi
Luottamushenkilökortisto
Vanhusneuvosto
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Khall 32 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2016
Päätös
Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpanoa
koskevan ohjeen toimintaohjeiksi lautakunnille ja vastuuviranhaltijoille.
Kunnanviraston aukioloaika on 8-15.
Päätöshistoria 18.1.2016 § 9
Käsittely
Käytiin läpi tämänhetkinen hallintokunnittainen toteutuma.
Päätös
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpanoa koskevan ohjeen toimintaohjeiksi lautakunnille ja vastuuviranhaltijoille.
Selostus
Kunnanvaltuusto on 14.12.2015 hyväksynyt talousarvion ja
–suunnitelman 2016-2018.
Liite
1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Tiedoksi
Lautakunnat
+liite
Vastuuviranhaltijat –”Kirjanpito
–”Enontekiön kunnan tytäryhtiöt –”-
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Khall 33 § Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016 kunnanhallituksen tehtäväalueiden osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti, että toimistopalveluyksikön järjestelyn mukaiset
tarkat euromäärät tuodaan seuraavaan kokoukseen tiedoksi.
Käsittely
Birgitta Eira tiedusteli toimistopalveluyksikön järjestelyjen tarkkojen
eurojen käsittelystä kunnanhallituksessa.
Kunnansihteeri totesi, että valtuusto on talousarvion yhteydessä päättänyt toimistopalveluyksikön osalta, että toimistopalveluyksiköstä siirretään hallintokuntien toimistosihteerit (4) ao. hallintokuntien alle ja
tarkat eurot siirretään hallintokuntiin, kun talousarvio on hyväksytty.
Valtuuston päätöksen mukaisesti eurot on siirretty hallintokuntiin ja
lopun toimistopalveluyksikön määrärahat keskustoimiston alle.
Päätöshistoria 18.1.2016 § 10
Päätös
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla ja kunnansihteerillä on
oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkia kustannuspaikkoja koskevia laskuja
vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä.
Kunnanhallitus päättää vahvistaa vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelmaksi liitteenä esitetyn yleishallinnon talousarvion sekä kunnan rahoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.
Hallinnon laskujen hyväksyjinä toimivat kunnanjohtaja ja kunnansihteeri.
Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti:
KÄYTTÖTALOUS
HALLINTO
Kustannuspaikat
Tilintarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Keskustoimisto
Henkilöstöhallinto
ATK-palvelu
Kunnallisverotus
Toimikunnat
Suhdetoiminta ja edustus
Tiedotustoiminta
Muu toiminta
Oikeustoimi
M-E Ky palkanlaskenta
Työsuojelu
Työllistäminen
Elinkeinotoimi

Ltk

Vastuuviranhaltija
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Vapaa-aikatoimensihteeri
Kunnansihteeri
Kunnanjohtaja
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Maaseututoimi
Väärtipäivät
Hallinnon auto yht 280
Hallinnon auto yht 284
Ikäihmisten neuvosto
Yhteispalvelupiste/Virtu
Kunnan juhlavuosi 2017
INVESTOINNIT
Kiinteä omaisuus/
kiinteistöjen osto
Irtain omaisuus/
Atk/vuosittaiset hankinnat
RAHOITUS
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Kunnanjohtaja
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri
Kunnansihteeri

Ks
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj

Kunnanjohtaja

Ks

Kunnansihteeri

Kj

Kunnansihteeri

Kj

Selostus
Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus vahvistaa käyttösuunnitelmat
alaisilleen tehtäväalueille sekä jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin ja
nimeää niille vastuuviranhaltijat ja heille varahenkilöt.
Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat hallinto, työllistäminen ja elinkeinotoimi. Tehtäväalueiden toimintakatteet (ulkoiset nettomenot) ovat
seuraavasti:
Hallinto: 777.400 €
Työllistäminen: 17.250 €
Elinkeinotoimi: 536.180 € (sis. lentoliikenteen ja maaseututoimen)
Yleishallinto yhteensä: 1.330.830 €
Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat yllä olevat kustannuspaikat.
Elinkeinotoimen tulosalueeseen sisältyvät suurimmat erät:
Enontekiön Kehitys Oy (Elinkeinotoimen ostopalvelusopimus)
KKTM - maksuosuus
Tunturi-Lapin Kehitys Ry maksuosuus
Maaseutupalvelut
Joukko- ja asiointiliikenteen järjestäminen
Lentoliikenteen lentopalvelusopimus
Lentoliikenteen markkinointiyhteistyö

280.000 €
13.900 €
51.000 €
40.600 €
20.000 €
80.000 €
10.000 €

Jaettaessa määrärahoja tulosyksiköille, tulee samalla määrätä vastuuviranhaltijat, joilla on taloudellinen ja toiminnallinen vastuu. Vastuuviranhaltijat voivat jakaa itselleen osoitettuja tulosyksiköitä osamäärärahoihin ja nimetä omilla päätöksillään niille vastuuviranhaltijat.
Vastuuviranhaltijoina eivät voi toimia kirjanpitoa hoitavat viranhaltijat
eivätkä työsopimussuhteiset työntekijät.
Toimistopalveluyksikön palkat ja koulutusmenot on siirretty keskustoimiston alle. Lähiesimiehenä hallinnon alla olevassa toimistopalveluyksikössä toimii vastaava toimistosihteeri.
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Vuosilomien ym. varalta kunnalla on hyvä olla nimettynä viranhaltijat,
jolla on koko organisaatiota koskeva hyväksymisoikeus.
Valtuuston 14.12.2015 hyväksymä kunnan vuoden 2016 rahoitussuunnitelma ja
vuoden 2016 investointisuunnitelma ovat nähtävillä kokouksessa.
Liite
2 Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio
Tiedoksi
Kirjanpitäjä
Kunnanjohtaja
Kunnansihteeri
Vastaava toimistosihteeri
Vapaa-aikatoimensihteeri
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Khall 34 § Juhlavuoden 2017 toimikunnan nimeäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä toimikuntaan seuraavat jäsenet:
Sari Keskitalo, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Aro Anneli
Jukka Feodoroff, Enontekiön Kehitys Oy
Heikki Järvistö, nuoriso- ja liikuntatoimi
Leni Karisaari, talous ja Väärtipäivien työryhmän jäsen
Janne Näkkäläjärvi ja
Berit-Ellen Juuso, Marianpäivät, saamelaisedustus
Seppo Lankinen, asiantuntija, Aslak Hetta
Ilkka Vaura, asiantuntija
Pentti Mäkitalo, historia
Hetan Musiikkipäivien edustaja
Nuorison edustaja
Seurakunnan edustaja
Yrittäjien edustaja
Kunnanjohtaja, asiantuntija
Metsähallituksen edustaja
Tony Mannela, Käsivarsi
Leena Palojärvi, Pohjoiskylät
Ulla Keinovaara, Itäkylät
Antti Tonteri, historia
Yhdistysten yhteinen edustaja
Anne Keskitalo-Hohti, Juhlavuoden tapahtumien koordinointi, työryhmän
vetäjä
Asiantuntijajäseniä voidaan tarvittaessa pyytää kokouksiin.
Varajäseniä ei valittu.
Käsittely
Kunnanjohtaja kävi läpi toimikuntaan kaavaillut tahot.
Keskustelussa Birgitta Eira esitti, että mm. Metsähallituksen edustus
olisi hyvä saada toimikuntaan ja Tony Mannela.
Antti Tonteri esitti, että toimikuntaan nimetään Berit-Ellen Juuso ja
Janne Näkkäläjärvi.
Janne Näkkäläjärvi esitti, että toimikuntaan nimetään Antti Tonteri.
Ulla Keinovaara esitti, että itäkylien edustaja nimetään ja esitti, että
hän voisi olla toimikunnassa.
Seppo Alatörmänen esitti, että toimikuntaan nimetään Leena Palojärvi.
Birgitta Eira esitti, että yhdistykset yhteisesti nimeäisivät edustajansa.
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Päätöshistoria
Khall 18.1.2016 15 §
Päätös
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus nimeää juhlavuoden 2017 toimikunnan.
Selostus
Ensi vuosi 2017 on Enontekiöllä juhlavuosi monessa mielessä.
100 -vuotiaan Suomen lisäksi Enontekiön kunta täyttää 140 vuotta, Enontekiön seurakunta 270 vuotta ja saamelaisten rajat ylittävä yhteistyö 100
vuotta.
Juhlavuoden suunnittelua varten tulee nimetä toimikunta. Toimikunnan kokoonpanoa on suunniteltu siten, että eri tahot tulisivat huomioiduksi.
Toimikunnassa tulisi olla edustettuina mm. seurakunnan, saamelaisten,
yrittäjien, kylien, suurimpien tapahtumien, Enontekiön neuvottelukunnan
sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden edustajat.
Juhlavuoden tapahtumien koordinointi ja työryhmän vetovastuu olisi hanketyöntekijä Anne Keskitalo-Hohtilla.
Tiedoksi
Toimikuntaan valitut
Hetan Musiikkipäivät
Nuorisoneuvosto
Seurakunta
Yrittäjät
Yhdistykset/yhteinen kokous
Luottamushenkilökortisto
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Khall 35 § Kilpisjärven monitoimitalo/Hankkeen rakennustoimikunnan nimeäminen
Päätös:
Kunnanhallitus päätti nimetä toimikuntaan luottamushenkilöjäseneksi
Elli-Maria Kultiman ja varajäseneksi Petri Pettissalon.
Todettiin, että kunnanhallituksen puheenjohtajan varajäsenenä toimii kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä toimikuntaan luottamushenkilöjäsenen.
Päätöshistoria
Khall 18.1.2016 16 §
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä Kilpisjärven monitoimitalon rakennustoimikunnan. Rakennustoimikunnan tehtävänä ja vastuuna on valvoa kunnan etua
rakennushankkeen toteutumisessa sekä valvoa ja hyväksyä kustannuksia sekä
mahdollisia lisä- ja muutostöitä huomioiden, että päätökset tekee toimivaltainen toimielin tai viranhaltija kunnan hallintosäännön mukaisesti.
Kunnanhallitus päätti nimetä Kilpisjärven monitoimitalon rakennustoimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja luottamushenkilöjäsenen sekä
teknisen johtajan, rehtori-sivistystoimenjohtajan ja kunnanjohtajan.
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi monitoimitalon luonnosten esittelyn.
Käsittely
Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli selostamassa kunnanhallitukselle Kilpisjärven monitoimitalon luonnospohjia ja vastaamassa kysymyksiin.
Elli-Maria Kultima esitti, että valitaan rakennustoimikuntaan esityksessä
mainittujen lisäksi Per-Henrik Tornensis, Petri Pettissalo ja Elli-Maria
Kultima. Birgitta Eira 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 Elli-Maria Kultiman esitystä, jota Birgitta Eira on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla)
ja 2 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut vs. kunnanjohtajan esitys.
Elli-Maria Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 13.25.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä Kilpisjärven monitoimitalon rakennustoimikunnan. Rakennustoimikunnan tehtävänä ja vastuuna on valvoa kunnan etua
rakennushankkeen toteutumisessa sekä valvoa ja hyväksyä kustannuksia sekä
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mahdollisia lisä- ja muutostöitä huomioiden, että päätökset tekee toimivaltainen toimielin tai viranhaltija kunnan hallintosäännön mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää nimetä Kilpisjärven monitoimitalon rakennustoimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja luottamushenkilöjäsenen sekä
teknisen johtajan, rehtori-sivistystoimenjohtajan ja kunnanjohtajan.
Selostus
Kunnanhallitus nimesi 12.5.2015 suunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä on
kartoittaa Kilpisjärven kylän koulutoiminnan ja muiden toimintojen tulevaisuuden tilatarpeet, ja tehdä kartoituksen pohjalta esityksen tilaratkaisuksi. Tämän jälkeen tekninen lautakunta valmistelee asian hallintosäännön mukaisesti.
Em. laajapohjaisen suunnittelutyöryhmän työ päättyy lähiaikana, kun esitys tilaratkaisuksi on saatu.
Hankkeen eteenpäin viemiseksi ja mm. tiedonkulun varmistamiseksi on syytä
nimetä rakennustoimikunta.
Tiedoksi
Toimikuntaan valitut (Elli-Maria Kultima, Petri Pettissalo)
Luottamushenkilökortisto

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Khall 36 § Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenen ohjeistaminen/As
Oy Saanansäde
Päätös
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Päätöshistoria
Khall 18.1.2016 17 §
Päätös
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa laaditut tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset vuosilta 2013-2014 sekä vastikejälkilaskelmiin liittyvän erityistoimeksiantoraportin sekä toteaa, että tilinpäätökset 20132014 voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää.
Kunnanhallitus ohjeistaa kunnan edustajaa As. Oy Saanansäteen hallituksessa siten, että yhtiön isännöinti tulisi jatkossa tehdä kuntakonsernin
toimesta.
Selostus
As Oy Saanansäteen yhtiökokouksessa 19.9.2015 päätettiin, kunnan yhtiökokousedustajien vaatimuksesta, antaa kunnan tilintarkastusyhtiölle KPMG
Julkishallinnon Palvelut Oy:lle vastikejälkilaskelmien tarkastaminen.
Ko. yhtiökokouksessa ei hyväksytty tilinpäätöksiä 2013 ja 2014 eikä vastuuvapautta myönnetty, koska mm. vastikejälkilaskelmien oikeellisuus tuli
selvittää ennen näiden hyväksymistä.
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.
Tiedoksi
Yhtiökokousedustajat
Hallituksen jäsen (kunnan edustaja)

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Khall 37 § Tehtäväkohtaisesta palkasta päättäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa tehtäväkohtaisista palkoista päättämisen
27.1.2016 lukien kunnanjohtajan päätettäväksi kunnansihteerin (KTyhteyshenkilö) valmistelun pohjalta, siltä osin kun lautakunnille ei ole
annettu päätösvaltaa tehtäväkohtaisista palkoista. Em. päätökset tuodaan
kunnanhallitukselle tiedoksi.
Henkilöstöohje päivitetään em. mukaiseksi.
Selostus
Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, luku II).
Enontekiön kunnassa tehtävien vaativuutta arvioidaan yleisillä vaativuustekijöillä ns. kokonaisarviointina (kh 2002).
Hallintosäännön 33 §:n mukaan viranhaltijan ja työntekijän palkkauksesta
päättää henkilövalinnan tehnyt viranomainen, mikäli palkkaus määritetään
virka- tai työehtosopimuksen mahdollistaman minimin mukaisesti. Muutoin
viranhaltijan ja työntekijän palkkaus toimitetaan kunnanhallituksen vahvistettavaksi.
Valtuuston valitseman viranhaltijan palkkauksesta päättää kunnanhallitus.
Harkinnanvaraisesta henkilökohtaisesta lisästä päättää tulosyksikön vastuuviranhaltijan ja osastopäällikön esityksestä kunnanjohtaja koko henkilöstön osalta.
Hallintosäännön 42 §:n kohdassa 36 todetaan, että kunnanhallitus tekee
esimiesten esityksestä kaikkien kuntaorganisaation työn-tekijöiden osalta
palkan alentamista ja korottamista koskevat erilliset päätökset asioissa,
joihin liittyy harkintavaltaa. Harkinnanvaraisesta henkilökohtaisesta
lisästä päättää kunnanjohtaja koko kuntaorganisaation osalta.
Kunnanhallitus on 12.5.2011 (§ 119) päättänyt em. hallintosäännön 33 §:n
soveltamisesta, että lautakunnat voivat jatkossa vakinaista henkilöstöä
ottaessaan päättää tehtäväkohtaisen palkan enintään samaksi kuin muiden
samaan hinnoittelukohtaan kuuluvien, vaativuudeltaan samantasoisten tehtävien tehtäväkohtainen palkka huomioiden kuitenkin mahdollinen puuttuvan
koulutuksen tai kokemuksen johdosta tehtävä alennus ao. työ- ja virkaehtosopimuksen määräykset huomioiden.
Yhtenäisen käytännön varmistamiseksi tehtäväkohtaista palkkaa vahvistettaessa noudatetaan kunnassa puuttuvan koulutuksen tai kokemuksen johdosta
tehtävässä alennuksessa ao. työ- ja virkaehtosopimuksen määräykset huomioiden seuraavaa linjausta:
puuttuvan koulutuksen takia tehtävissä tehtäväkohtaisen palkan alennuksissa noudatetaan seuraavaa pääsääntöä: alennus -10 %,
puuttuvan kokemuksen osalta ei tehdä pääsääntöisesti alennusta.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Mikäli em. pääsäännöstä halutaan perustellusta syystä poiketa, tehtäväkohtaisen palkan määrästä päättää kunnanhallitus ao. lautakunnan/viranhaltijan perustellun esityksen pohjalta.
Samassa yhteydessä 12.5.2011 kunnanhallitus päätti, että mikäli sijaisen
ja sijaistettavan tehtävät ovat täsmälleen samoja tai vaativuudeltaan
samalla tasolla, määräytyy tehtäväkohtainen palkka samoin perustein ottaen huomioon mahdollisen puuttuvan koulutuksen tai kokemuksen johdosta
tehtävä alennus ao. työ- ja virkaehtosopimuksen määräykset huomioiden.
Muiden määräaikaisten osalta noudatetaan myös em. periaatteita lukuun
ottamatta tukityöllistettyjä, joiden osalta palkkaus määräytyy edelleen
hinnoittelukohdan alarajan mukaisesti.
Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen olisi perustelua antaa kunnanjohtajan päätettäväksi kunnansihteerin (KT-yhteyshenkilö) valmistelun pohjalta. Päätökset tuotaisiin kunnanhallitukselle tiedoksi.
Johtoryhmä käsittelee asiaa ennen hallituksen kokousta.
Tiedoksi
Kunnanjohtaja
Kunnansihteeri
Palkkatoimisto
Lautakunnat
Osastopäälliköt

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Khall 38 § Lähihoitajan toimen perustaminen, ensisijainen sijoituspaikka
Luppokoti
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.
Käsittely
Merkitään, että Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 15.45.
Päätöshistoria
Perusturvaltk. 19.1.2016 6 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä merkittiin tarkistetuksi kokouksessa.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että se perustaa lähihoitajan toimen, ensisijaisena sijoituspaikkana Luppokoti. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §:n mukainen kelpoisuus; tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu vastaava kouluasteinen tutkinto. Lisäksi edellytetään että henkilö on merkitty terveydenhuollon
ammattihenkilöksi terveydenhuollon rekisteriin. Saamenkielen taito katsotaan eduksi.
Työaika on jaksotyöaika.
Toimi sijoitetaan KVTES:n hinnoittelukohtaan ”Sosiaalihuollon ammattitehtävät” 04SOS06A.
Mikäli kunnanhallitus päättää perustaa lähihoitajan toimen, se julistetaan haettavaksi henkilöstöohjeen mukaisesti; ensin sisäinen haku ja mikäli se ei tuota tulosta, tehtävä julistetaan ulkoisesti haettavaksi.
Selostus:
Valtuusto on hyväksynyt talous- ja toimintasuunnitelman vv. 2016- 2018,
johon sisältyy uuden lähihoitajan toimen perustaminen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti.
Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan toimet perustaa kunnanhallitus.
Lähihoitajan toimenkuva esityslistan oheismateriaalina.
Toimenkuva on nähtävillä kokouksessa.
Tiedoksi
perusturvalautakunta
palkkatoimisto

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Khall 39 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen perustaminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Perusturvaltk. 7 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä merkittiin tarkistetuksi kokouksessa.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että se perustaa saamenkielisen lähihoitajan toimen, ensisijaisena sijoituspaikkana kotipalvelu.
Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §:n mukainen kelpoisuus; tehtävään
soveltuva sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu vastaava kouluasteinen tutkinto. Lisäksi edellytetään että henkilö on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöksi terveydenhuollon rekisteriin. Edellytetään
äidinkielentasoista suullista saamenkielen taitoa.
Toimi sijoitetaan KVTES:n hinnoittelukohtaan ”Sosiaalihuollon ammattitehtävät” 04SOS06A.
Mikäli kunnanhallitus päättää perustaa lähihoitajan toimen, se julistetaan haettavaksi henkilöstöohjeen mukaisesti; ensin sisäinen haku ja mikäli se ei tuota tulosta, tehtävä julistetaan ulkoisesti haettavaksi.
Tehtävä julistetaan haettavaksi siten, että mikäli toimeen ei saada pätevyysehtoja täyttävää hakijaa, toimeen voidaan ottaa määräajaksi oppisopimuskoulutettava, joka sitoutuu lähihoitajan tutkinnon suorittamiseen.
Oppisopimus valittavan kanssa solmitaan siten, että lähiopetuspäivät
myönnetään palkattomina.
Perusturvalautakunta hyväksyy saamenkielisen lähihoitajan toimenkuvan.
Esitys esityslistan oheismateriaalina.
Selostus:
Valtuusto on hyväksynyt talous- ja toimintasuunnitelman johon sisältyy
saamenkielisen kotiavustajan toimen perustaminen.
Toimen palkkaukseen on saatu Saamelaiskäräjien kautta erityisvaltionavustusta 75 % palkkauskuluista vuodeksi kerrallaan tehdyillä päätöksillä.
Perusturvalautakunta esitti talousarvioehdotuksessaan, että toimi vakinaistetaan kotiavustajan toimena. Kelpoisuusvaatimuksena olisi tällöin
hoiva-avustajan tutkinto tai vastaava. Syksyn kuluessa on keskusteluissa
todettu kotipalvelutyön vaativuus. On todettu, että kun saamenkielistä,
koulutettua henkilöstöä ei ole saatavissa, olisi tärkeää, että kunta pyrkisi sitä hankkimaan oppisopimuksella kouluttamalla.
Toimenkuva on nähtävillä kokouksessa.
Tiedoksi
perusturvalautakunta
palkkatoimisto

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Khall 40 § ELY-keskuksen lausuntopyyntö tiesuunnitelmasta/Kilpisjärven
rajanylityspaikan liikennejärjestelyt
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta, että tiesuunnitelmasta ei ole jätetty
muistutuksia ja toteaa, että Enontekiön kunnalla ei ole huomauttamista
tiesuunnitelmaan.
Selostus
Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 23.12.2015-22.1.2016 välisen ajan.
Kiinteistön omistajilla, muilla asianosaisilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on
ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Suunnitelmasta
ei ole jätetty muistutuksia.
Lapin ELY-keskus pyytää, että kunta antaa lausunnon tiesuunnitelmasta ja
sitä vastaan mahdollisesti tehtävistä muistutuksista.
Lausuntopyyntö ja asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Tiedoksi
Lapin ELY-keskus kirje+asiakirjat
Tekninen lautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Khall 41 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta
18.1.2016 - 25.1.2016
- kunnanjohtajan päätökset
- kunnansihteerin päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
-

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Khall 42 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Antti Tonteri: Muonion-Enontekiön kuntayhtymän tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta.
Birgitta Eira: Lapecon yhtymäkokous, KKTM:n hallitus.
Sari Keskitalo: Poliisiasiain neuvottelukunta.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Khall 43 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Mauri Koskela toi hallitukselle tietoon seuraavat asiat:
- taloustoimikunnassa olleet alustavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi
- Juhlavuoden teema
- Poliisi/keskustelu
- Neuvottelukunnan kokous 22.1.2016
- Ukko-verkot/tapaaminen
- Kilpisjärven monitoimitalon tämänhetkinen tilanne/ vakuutusyhtiön
ilmoitus neliömääristä
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmistelussa
olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Khall 44 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo otti esille, että kunnanhallituksen seuraava kokous tulisi olla 8.2.2016 klo 14.00, jolloin kunnanhallitus päättää kunnanjohtajakandidaattien haastatteluista.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.1.2016
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Kokouspäivämäärä
26.1.2016

Pykälät
30-44

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 30,32,33,36,40,41,42,43,44.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31,34,35,37,38,39.
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: 31,34,35,37,38,39.

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 ____/____ ___________

