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ASIALISTA
195 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
196 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
197 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
198 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille
ottamat asiat
199 § Lausunto kunnan sitoutumisesta maakunnan sotejärjestämissuunnitelman valmisteluun ja luottamushenkilöiden nimeäminen
maakunnallisen sote-valmistelun poliittiseen ohjausryhmään
200 § Enontekiön kunnasta savuton kunta
201 § Kunnan esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2017
talousarviota varten
202 § Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa
vuosille 2017 - 2019 ja talousarviota vuodelle 2017 varten
203 § Juhlavuoden 2017 valmistelutilanne
204 § Valtuustoaloite vuoden 2017 talousarvion investointiosaan varattavasta 300.000 euron määrärahasta Kilpisjärven monitoimitaloon/Birgitta
Eira
205 § Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä vuoden 2015 asukasluvun
vähenemisestä 30 hengellä/Birgitta Eira
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Khall 195 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Birgitta
Eira ja Helinä Hautamäki. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti 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 196 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkitään tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat:
-Mallan luonnonpuiston 100-vuotisjuhlallisuudet
-Saamen kielipesää koskeva kokous Saamelaiskäräjien kanssa
-Maakuntauudistuksen ohjausryhmä hyväksyi esivalmistelun ja projektisuunnitelman
-Enontekiön neuvottelukunnan kokous
-Yrittäjäseminaari 25.8.2016
-Revontultentien kansainvälinen hanke ”Our Stories”
-Roskaamis-/jäteasiatapaaminen ELYn ja Lapecon kanssa ti 30.8.2016
-Kylätilaisuus Palojoensuussa entisellä koululla 31.8.2016 klo 18
-Valtuuston koko 1.6.2017 lukien. Käytiin evästyskeskustelu asiasta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tilaisuudet
-Kylätilaisuus: Palojoensuu 31.8.2016 klo 18
-Palaveri 30.8. Lapecon ja ELY-keskuksen kanssa roska-asioissa.
-Mallan luonnonpuisto 100 vuotta
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
- Valtuuston koko 1.6.2017 lukien. Käydään evästyskeskustelu asiasta.
Kunnanjohtaja selostaa asiat kokouksessa.
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Khall 197 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Ei ollut.
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Khall 198 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Birgitta Eira
Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamien asioiden siirtäminen esityslistan loppuun.
Todettiin, että siirretään tämä pykälä jatkossa loppuun.
Elli-Maria Kultima
Kilpisjärven sähkökatkoksia on ollut viime aikoina poikkeuksellisen paljon.
Enontekiön Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajan Jaakko Alamattilan mukaan tämä kesä on ollut poikkeuksellinen monien asioiden johdosta ja
osaltaan yhtiöstä riippumattomista syistä.
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Khall 199 § Lausunto kunnan sitoutumisesta maakunnan sote-järjestämissuunnitelman valmisteluun ja luottamushenkilöiden nimeäminen maakunnallisen sote-valmistelun poliittiseen ohjausryhmään
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Enontekiön kunta sitoutuu maakunnan sote-järjestämissuunnitelman valmisteluun 9/2016 –alkaen oheismateriaalina olevan tiekartan ja sen valmisteluorganisaatio-kuvauksen mukaisesti sekä nimeää maakunnallisen sotevalmistelun poliittiseen ohjausryhmään 9/2016 alkaen luottamushenkilöedustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja -valtuuston puheenjohtajan.
Selostus
Koko Lapin Sote -prosessissa on kuluneen kevään aikana rakennettu kuntien
tahtotilaa maakunnallisen sote-integraation luomiseksi. Valmistelun tuloksena on 24.5.2016 muodostunut tiekartta, jota on 17.6.2016 pidetyn
kuntajohtajakokouksen käsittelyn kautta tiivistetty. Tässä lausuntopyynnössä on pyritty myös ottamaan huomioon sote- ja maakuntauudistusta koskevat 29.6.2016 nähtäville asetetut lakiluonnokset.
Uuden maakunnan perustamisprosessi on seuraava: Ministeriöt ovat ohjeistaneet 26.5.2016 päivätyllä kirjeellään alueen toimijoita aloittamaan
maakunnan esivalmistelun. Lapissa järjestäytymiskokous on pidetty
17.6.2016 ja esivalmistelun ohjausryhmä aloittaa työnsä elokuussa. Sen
tehtävä on esivalmistella muun muassa maakunnan tehtäviin, henkilöstöön,
tiloihin, ICT:n ja muihin tukipalveluihin liittyviä asioita väliaikaishallinnolle ja edelleen uudelle maakunnalle. Esivalmistelu on luonteeltaan tietojen kokoamista ja koordinointia.
Uusi maakunta perustetaan 1.7.2017 alkaen ja sille määrätään lailla väliaikaishallinto, joka jatkaa tätä työtä ja käyttää voimaanpanolaissa säädettyä itsenäistä toimivaltaa valmistelussa. Väliaikaishallinto jatkaa
kunnes maakuntavaltuusto on järjestäytynyt ja valinnut maakuntahallituksen keväällä 2018, jonka jälkeen toimivalta on uudella valtuustolla ja
hallituksella. Uudet maakunnat aloittavat varsinaisen palvelutoiminnan
1.1.2019, jolloin myös järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy kunnista
maakunnalle.
Sote-palveluiden osalta kunnat ovat toimivaltaisia 31.12.2018 saakka lukuun ottamatta muun muassa seuraavia rajoitteita: Kuntien
ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen laajoja ja pitkäaikaisia
ulkoistuksia sekä suuria investointeja rajoitetaan väliaikaisella lailla,
joka tulee voimaan 1.7.2016. Tasavallan presidentti vahvisti lait
29.6.2016.
Maakunnan esivalmistelun ohjausryhmä ja tuleva väliaikaishallinto tulevat
kuitenkin valmistelemaan soten järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämistä maakunnalle ja sen palvelulaitokselle sekä mahdolliselle yhtiölle
kaikilta muilta paitsi soten maakunnallisten palveluprosessien ja soteICT:n osalta.
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Yllä olevin reunaehdoin maakunnallisen soten jatkovalmistelun tiekartta
on tiivistynyt siten, että sen keskiössä on sitoutuminen maakunnallisen
sote-järjestämissuunnitelman laatimiseen. Kaikilta muilta osin valmistelu
etenee yllä kuvatussa esivalmistelu- ja väliaikaishallintoprosessissa.
Maakunnallinen sote-järjestämissuunnitelma on kuitenkin kuntien kannalta
erittäin tärkeä mahdollisuus ja tehtävä, koska sen kautta voidaan luoda
pohjaa ja tahtotila halutulle palvelurakenteelle, työnjaolle ja palveluiden integraatiolle uuden maakuntavaltuuston päätöksentekoa varten.
Käytännössä järjestämissuunnitelman valmistelua voidaan toteuttaa hyödyntämällä muun muassa alueilla jo tehtyä työtä sekä käynnissä olevan maakunnallisen Lapin Sote-Savotta –hankkeen valmisteluorganisaatiota päivittämällä sen poliittinen ohjausryhmä ja mahdollisia muita valmistelun kannalta oleellisia rakenteita ja toimijoita.
Edellä kuvatun johdosta Lapin liitto pyytää kuntanne lausuntoa siitä
- sitoutuuko kuntanne maakunnan sote-järjestämissuunnitelman valmisteluun
9/2016 –alkaen liitteenä olevan tiekartan ja sen valmisteluorganisaatiokuvauksen mukaisesti,
- ja pyytää nimeämään kaksi luottamushenkilö-edustajaansa maakunnallisen
sote-valmistelun poliittiseen ohjausryhmään 9/2016 alkaen.
Kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kolpeneen ky:n johtajat osallistuvat läsnäolo- ja puheoikeudella ohjausryhmän kokouksiin.
Lapin liiton kirje on nähtävillä kokouksessa.
Oheismateriaali
Koko Lapin Sote tiekartta/diasarja
STM/VM linjaukset 26.5.2016/diasarja
Tiedoksi
Nimetyt
Lapin liitto
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Khall 200 § Enontekiön kunnasta savuton kunta
Päätös
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että Enontekiön kunta ei julistaudu savuttomaksi kunnaksi.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Sari Keskitalo kannatti kunnanjohtajan päätösesitystä. Jaakko Alamattila esitti, että kunta ei julistaudu savuttomaksi kunnaksi. Elli-Maria Kultima ja Helinä Hautamäki kannattivat Jaakko Alamattilan esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska
oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan
ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Jaakko Alamattilan
esitystä, jota Elli-Maria Kultima ja Helinä Hautamäki ovat kannattaneet,
äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin 1 ”jaa” ääntä (Sari Keskitalo) ja 4 ”ei” ääntä
(Alamattila Jaakko, Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria, Hautamäki Helinä).
Puheenjohtaja totesi, että Jaakko Alamattilan esitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen siten,
että Enontekiön kuntakonserni liittyy Savuton kunta –ohjelmaan ja Enontekiön kunta päättää, että kuntakonserni on savuton työpaikka ja Enontekiön
kunta edistää tupakoimattomuutta kaikessa toiminnassaan ”savuton kunta” –
ohjelman mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää, että Savuton kunta –prosessin valmistelu, johtaminen, seuranta ja tiedotus on johtoryhmällä, johon kutsutaan työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon
kuntayhtymän työterveyshoitaja. Em. kokoonpano valmistelee savuttomuusperusteet sekä määrittelee esimiesten vastuut asian toteutuksessa.
Selostus
Savuton kunta -ohjelma käynnistyi vuonna 2012. Tällä hetkellä 80 % Suomen
kunnista (250 kuntaa) on tehnyt savuttomuuspäätöksen ja 13 % (42 kuntaa)
on käynnistänyt päätöksentekoprosessin. Manner-Suomen kunnista ainoastaan
neljä ei ole tehnyt savuttomuuspäätöstä. Kolme kuntaa on tehnyt kielteisen päätöksen.
Tärkeä on, että savuttomuuspäätöksen jälkeen laaditaan toimenpiteet kunnissa suunnitelmallisesti ja savuttoman toimintakulttuurin toteutumista
seurataan aktiivisesti. Savuton kunta -ohjelma tarjoaa tähän ohjausta,
koulutusta ja työvälineitä. Savuton kunta –ohjelma on saanut RAY:lta lisärahoituksen ohjelman toimeenpanoon. Savuton kunta projektin päätavoitteena on, että savuton toimintakulttuuri on yleisesti käytössä oleva toimintamalli koko Suomessa: kaikki Suomen kuntaorganisaatiot ja muut julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot ovat savuttomia työnantajia
noudattaen savutonta toimintakulttuuria.
Savuton kunta projektin tavoitteet vuosille 2016-2018 ovat:
1. Savuttoman toimintakulttuurin kehittäminen osana kuntien
hyvinvointijohtamista ja Savuton kunta -projektissa kehitettyjen
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työvälineiden käyttöönotto ja
2. tupakkatuotteiden käytön vähentäminen www.28paivaailman.fi
tukipalvelua kehittämällä ja palvelun toteutuksen valtakunnallistaminen.
Uusi tupakkalaki on tullut voimaan 15.8.2016. Uuden lain tarkoituksena on
ehkäistä nuoria aloittamasta tupakkatuotteiden käyttöä ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä ja kannustaa ihmisiä lopettamaan tupakkatuotteiden
käyttö. Lailla halutaan myös vähentää tupakoimattomien altistumista tupakansavulle.
Päätöshistoria
Perusturvaltk. 16.8.2016 69 §
Päätös:
Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan. Jaakko Alamattila jätti päätökseen
eriävän mielipiteen.
Käsittely:
Jaakko Alamattila esitti, ettei kunnan tule tehdä päätöstä savuttomaksi
kunnaksi julistautumisesta. Päätöksellä ei ole merkitystä tupakoinnin
haittavaikutusten ehkäisyssä.
Lydia Heikkilä kannatti ehdotusta, mutta piti tärkeänä, että työntekijänäkökulma huomioidaan päätöksen toteutuksessa. Outi Kurkela ja Leena
Palojärvi olivat ehdotuksen kannalla.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön kunta
tekee päätöksen siitä, että kuntakonserni on savuton työpaikka ja että
Enontekiön kunta edistää tupakoimattomuutta kaikessa toiminnassaan ”savuton kunta” –ohjelman mukaisesti.
Perusturvalautakunta esittää, että Savuton kunta – prosessin valmistelua,
johtamista, seurantaa ja tiedotusta varten kunnanhallitus asettaa työryhmän. Työryhmään esitetään nimettäväksi hallintojohtaja, työsuojeluvaltuutettujen nimeämä henkilöstön edustaja ja esitetään, että ryhmään kutsutaan jäseneksi Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyshoitaja.
Työryhmä valmistelee savuttomuusperusteet, sekä määrittelee esimiesten
vastuut asian toteutuksessa.
Esittely:
Tupakoiminen, ja tupakkatuotteiden käyttö, ovat vakavia terveysuhkia.
Tupakointi aiheuttaa vakavia sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia. Työnantajalle aiheutuu kustannuksia sairauspoissaoloista. Enontekiöllä tupakointi on yleisempää kuin muissa Lapin kunnissa mm. ”Tunturi-Lapin seutukunnan hyvinvointibarometri 2013 ” mukaan (Leena Viinamäki (toim.) Lapin
AMK:n julkaisuja. Sarja A. Tutkimukset 4/2014.)
Savuttomana kuntana voi kuntaorganisaatio suojella omien työntekijöittensä terveyttä ja edistää tupakoimattomuutta paikkakunnalla.
Savuton kunta – ohjelma, jota toteuttavat Raha-automaattiyhdis-tyksen
tuella useat terveysjärjestöt, Suomen kuntaliitto, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, sekä Sosiaali- ja terveysministeriö, tukee kuntien savuttomuustyötä. Suomen kunnista 76 % on tehnyt savuttomuuspäätöksen.
Tiedoksi
Perusturvaltk
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Khall 201 § Kunnan esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden
2017 talousarviota varten
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Käsittely
Merkitään, että perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli selvittämässä
esityksen sisältöä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa asiasta perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.
Päätöshistoria
Perusturvaltk. 16.8.2016 72 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan lisäyksellä:
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän tulee järjestää saamenkielisiä
tutkimus- ja kuntoutuspalveluja tarvittaessa.
Käsittely:
Lydia Heikkilä teki kokouksessa esityksen lausuntoon; Kolpeneen palvelukeskuksen tulee järjestää saamenkielisiä tutkimus- ja kuntoutuspalveluja
tarvitessa. Ulla Keinovaara kannatti Lydia Heikkilän esitystä.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota varten
seuraavaa:
Enontekiön kunta käyttää Kolpeneen palvelukeskuksen palveluista lähinnä
tutkimus- ja kuntoutuspalveluja. Myös asumispalveluja ja omaishoidontuen
lomitusta käytetään. Palvelujen osto vuonna 2017 jatkuu aiempien vuosien
kaltaisena.
Kunta pitää tärkeänä, että Kolpeneelta kunnan palvelujen tueksi hankitut
palvelut ovat laadukkaita ja kustannuksiltaan kohtuullisia.
Asumispalvelujen osalta Kolpeneen palvelujen vuorokausihinta on korkea.
Kunta hankkii Vammaispalvelulain ja Laki kehitysvammaisten erityishuollon
osalta asumispalveluja kunnassa toimivalta ASPA Palvelut Oy:ltä. Kunta ei
ole tässä vaiheessa kiinnostunut yhteistyöstä asumispalvelujen järjestämisessä.
Leirien osalta voidaan todeta, että erityislapsille ja nuorille on vähän
tarjolla kehittävää leiritoimintaa. Enontekiön kunta toivoo että Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä voi tällaista toimintaa jatkossakin
järjestää. Monella kehitysvammaisella aikuisella on varoja lomanviettoon,
mutta tarjonta Lapissa vähäistä. On hyvä jos Kolpeneen palvelukeskuksen
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kuntayhtymä voisi olla mukana kehittämässä aikuisille sopivaa, omakustanteista, lomatoimintaa.
Esitetään, että Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja sen osana Pohjois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen Lapin yksikkö, järjestäisivät kuntien kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen henkilöstölle etänä
täydennyskoulutusta Lapin sairaanhoitopiirin etäkoulutusten tapaan. Tämä
olisi tärkeätä sen vuoksi että kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen
henkilöstölle ei ole saatavana korkeatasoista täydennyskoulutusta Lapin
olosuhteisiin sopivalla tavalla. Koulutusaiheita voivat alan työntekijät
ehdottaa ja kohtuullisiin kustannukset voivat koulutustilaisuuksien osanottajat jakaa.
Käyttöarvio asiakkaiden ja suoritteiden osalta tehdään sosiaalitoimistossa viranhaltijatyönä.
Selostus:
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien esityksiä kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota varten 31.8.2016 mennessä. Lausuntopyyntö on esityslistan oheismateriaalina.
Oheismateriaali
Lausuntopyyntö
Tiedoksi
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Perusturvalautakunta
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Khall 202 § Lausunto lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2017 - 2019 ja talousarviota vuodelle 2017 varten
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että perusturvalautakunta
valmistelee erillisen lausunnon ensihoitoon liittyen.
Käsittely
Merkitään, että perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli selvittämässä
lausunnon sisältöä.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Sari Keskitalo otti esille, että voitaisiin antaa perusturvalautakunnan tehtäväksi valmistella erillinen lausunto ensihoitoon liittyen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa asiasta perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.
Päätöshistoria
Perusturvaltk. 16.8.2016 73 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan seuraavalla lisäyksellä:
Sairaanhoitopiirin tulee järjestää saamenkielisiä palveluja tarvittaessa.
Saamenkieliset palvelut ovat tärkeitä myös ensihoidossa.
Käsittely:
Lydia Heikkilä esitti että saamenkielisiä palveluja tulee järjestää tarvittaessa. Tärkeää on saamenkielisten palvelujen järjestäminen myös ensihoidossa.
Lydia Heikkilä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.00.
Ehdotus:
Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunta
esittäisi lausuntonaan Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän
johtajan Sirpa Mikkolan esittämän lausunnon:
”Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n lausunto LSHP:lle
Rajat ylittävä terveydenhuolto
Rajat ylittävien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalityön palveluiden parantaminen edellyttää rajayhteistyötä koskevan
sopimuksen tarkistamista ja sopimuksessa tulisi määritellä palvelujen
sisältö ja toteutus. Yli rajojen tapahtuvassa työssä on sovittava tietojen käsittelystä ja dokumentaatiosta sekä tiedonvaihdosta eri viranomaisten kanssa.
Helse-Nordin sopimus Finmarkenin erikoissairaanhoidon sopimus on voimassa. Tromsan kanssa sopimus erikoisairaanhoidosta tulisi tehdä.
Saamenkielisten palveluiden tulevaisuuden palvelukokonaisuudet
Lapin Sote Savotan saamenkielisten palveluiden asiakasprosessityöskentelyn loppuraportin hyödyntäminen palvelurakenteiden uudistamisessa.
Yhteistyön kehittäminen

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.8.2016

Sivu
14

Asukasmäärältään pienen kunnan erikoissairaanhoidon menot vaihtelevat
vuosittain ennakoimattomasti. Yhteistyön kehittämiseksi tulisi järjestää
vuosittain kunnan, kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon neuvottelu videovälitteisenä. Erikoissairaanhoidon puolelta edustajat ehdotetaan olevan
johdosta ja taloushallinnosta. Tämä palvelee keskinäistä tiedonvaihtoa ja
pystytään reagoimaan mahdollisesti kasvaviin kustannuksiin. Arvioitu erikoissairaanhoidon käyttötalousmenojen arvioitu kokonaiskasvu 5,8 % on
kuntayhtymän kannalta melko suuri.
Hallituksen esitysluonnoksessa eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain ja
sosiaalihuoltolain muuttamisesta (luonnos 19.5.2016) ehdotetaan ensihoitopalveluissa erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä palvelutasopäätöksen laatimisessa, ohjeistuksen yhteensovittamisessa ja valmiussuunnittelussa vahvistetaan. Ensihoidon turvaaminen kuntayhtymän alueelle
on keskiössä. Ensihoidon työntekijöiden osallistuminen terveydenhuollon
toimintaan sopimusten mukaan tarkastellaan ja neuvotellaan. Ensihoidon
tulevaisuuden kehittämisessä pitää huomioida jo nyt tiedossa olevat kilpailutusvelvoitteet.
Videovälitteisten erikoislääkärin vastaanottoaikojen järjestäminen vuonna
2017 yhteistyössä kuntayhtymän kanssa aloitetaan säännöllisenä ja suunnitelmallisena toimintana.
Tutkimusten ja vastaanottoaikojen järjestäminen potilaille samaksi päiväksi. Potilaat joutuvat kulkemaan tutkimuksissa, hoitajan- ja erikoislääkärin vastaanotolla useina eri päivinä.
Koulutustarjonta erikoissairaanhoidosta on hyvää ja laadukasta. Koulutukset toivotaan videovälitteisesti.
Sirpa Mikkola
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä
kuntayhtymän johtaja-johtava lääkäri
9.8.2016 ”
Kunta painottaa talouden hallintaa; vuonna 2015 Enontekiön kunnan erikoissairaanhoidon menot hypähtivät tavalla kunnan taloudelle kestämättömällä tavalla. Menojen nousun hillintään toivotaan yhteistyötä MuonionEnontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän ja kunnan toimijoiden kanssa
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän johtajan ehdottamalla
tavalla.
Jos Terveydenhuoltolain 27 §:n mukainen mielenterveystyö MuonionEnontekiön terveydenhuollon kuntayhtymässä jatkossakin järjestetään osittain Lapin sairaanhoitopiiriltä hankittuna, tulee huomioida myös lain
asettamat velvoitteet mielekkäästä toiminnallisesta kokonaisuudesta huomioiden myös kunnan sosiaalipalvelut. Kunta esittää, että työkäytännöistä
mielenterveystyössä tehdään kirjallinen yhteinen toimintasuunnitelma sairaanhoitopiirin, perusterveydenhuollon kuntayhtymän ja peruskuntien palvelun tuottajien yhteistyönä.
Tiedoksi
Lapin sairaanhoitopiiri
Perusturvalautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.8.2016

Sivu
15

Khall 203 § Juhlavuoden 2017 valmistelutilanne
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen.
Käsittely
Keskustelussa Birgitta Eira halusi, että tarinaksi juhlavuonna 2017 ilmestyvään kirjaan otettaisiin Norjan Kaivuonon kunnan esittämä lahjoitus
Haltin korkeimman kohdan lahjoittamisesta Enontekiön kunnalle, mikä on
käsittelyssä Norjassa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen.
Selostus
Ensi vuonna juhlitaan satavuotista Suomea, 270-vuotiasta Enontekiön seurakuntaa, 140-vuotiasta Enontekiön kuntaa sekä saamelaisten rajat ylittävää 100-vuotiasta yhteistyötä.
Historiikin tekstien jättöaika on tämän kuun loppuun, jonka jälkeen on
historiikkitoimikunnan kommentointi. Tämän jälkeen päätoimittaja Jari
Rantapelkonen aloittaa tekstien editoinnin ja harmonisointityön.
Ensi vuoden tapahtumakalenteri päivittyy koko ajan. Järjestäjien pyydetään toimittamaan tiedot kaikista tapahtumistaan 30.9.2016 mennessä juhlavuoden koordinaattorille.
Paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä kannustetaan Juhlavuoden toteutukseen mukaan. Lähtökohtana on tehdä Juhlavuosi jollain tavoin näkyväksi
omassa tapahtumassa tai toiminnassa. Juhlavuoden teemat Enontekiöllä
ovat ”Revontulten maa - Enontekiö” sekä ”Met tehemä yhessä”.
Kunnanjohtaja selostaa Juhlavuoden valmistelutilanteen.
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Khall 204 § Valtuustoaloite vuoden 2017 talousarvion investointiosaan
varattavasta 300.000 euron määrärahasta Kilpisjärven monitoimitaloon/Birgitta Eira
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti aloitteensa mukaisesti, että
vuoden 2017 talousarvioon varataan investointiosaan kustannuspaikka Kilpisjärven monitoimitalo 300.000 euroa. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuusto on 14.12.2015 hyväksynyt kunnan talousarvion ja –suunnitelman investointiosaan molemmille
vuosille 2016 ja 2017 menoksi 1.650.000 euroa ja tuloksi 1.650.000 euroa.
Monitoimitalo on suunniteltu tältä pohjalta ja rakennustyöt ovat käynnistymässä.
Kunnanhallitus toteaa, että aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.
Selostus
Birgitta Eira teki valtuuston kokouksessa 15.6.2016 seuraavan valtuustoaloitteen:
”Vuoden 2017 talousarvioon varataan investointiosaan kustannuspaikka Kilpisjärven monitoimitalo 300.000 euroa”
Tiedoksi
Birgitta Eira
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Khall 205 § Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä vuoden 2015 asukasluvun vähenemisestä 30 hengellä/Birgitta Eira
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.
Käsittely
Birgitta Eira esitti, että tehdään selvitys miksi väki väheni 30 hengellä
vuonna 2015 ja sen taustalla olevat syyt. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta, että selvitystä ei tehdä.
Enontekiön väkiluku on alkuvuonna nousut ja yhden vuoden tarkastelujakso
ei ole tilastollisesti merkityksellinen.
Selostus
Birgitta Eira teki valtuuston kokouksessa 15.6.2016 seuraavan valtuustoaloitteen:
”Tehdään selvitys miksi väki väheni 30 hengellä vuonna 2015”
Tiedoksi
Birgitta Eira
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Pykälät
195-205

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204,
205.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 200.
HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja
postiosoite.
Enontekiön kunnanhallitus
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi
Pykälät:

Oikaisuvaatimuksen sisältö

200.

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.
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