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Khall 110 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Tuomas Keskitalo ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi
kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä
seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei
ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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Khall 111 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat:
-juhlakirjan/historiikin kustantaja/kustannussopimus Tunturi-Lapin kirjapainon kanssa,
-lentopalvelusopimus keväältä 2016 on allekirjoitettu,
-pidetyt kylätilaisuudet Kilpisjärvi 19.4., Karesuvanto 2.5., Hetta 3.5.
ja Peltovuoman kyläpäivä pidetään 18.5.,
-Veteraanipäivänä 27.4. käynti Kilpisjärvellä kolmen valtakunnan rajalla
ja puolustusministeri Jussi Niinistön tapaaminen,
-Revontuli-Opiston kevätjuhla 28.4. ja juhlapuhe tilaisuudessa,¨
-poronhoitajajien teemailtapäivä 4.5.,
-Tunturi-Lapin Kehitys ry:n verkostojäsenyyshakemus jätetty,
-kansanedustaja Mikko Kärnän vierailu 23.5.,
-Kilpisjärven monitoimitalon nimikilpailu,
-kunnanhallituksen 6.6. siirtäminen päällekkäisyyksien vuoksi pidettäväksi 8.6., minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmistelussa
olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Tilaisuudet
-Peltovuoman kylätilaisuus 18.5.2016 klo 17.30
-Pidetyt kylätilaisuudet Kilpisjärvellä, Karesuvannossa ja Hetassa.
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
- Kustannussopimus
- Lentopalvelusopimus
- Tunturi-Lapin Kehitys ry:n verkoston liittymishakemus
Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.
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Khall 112 § Investointimäärärahan siirron esittäminen Peltovuoman koulun
sisäpuolisten muutostöiden tekemiseksi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää pyytää sivistyslautakunnalta kannanottoa (kokous
11.5.16) Peltovuoman koulun sisäpuolisista muutostöistä.
Selostus
Sivistystoimen/koulu ja päivähoito käyttötalouden talousarvio 2016 sisältää varauksen 18.000 euroa tilojen järjestelystä varhaiskasvatuksen ja
alkuopetuksen tarpeisiin sopivaksi.

Sivistyslautakunta on käsitellyt 6.4.2016 § 35 Peltovuoman koulukiinteistön remontti- ja muutoskuluja. Kokouksessa sivistyslautakunnalle
annettiin tiedoksi rakennustarkastaja Kalevi Keskitalon tekemä laskelma kustannuksista ja todettiin, että katon kunnosta ei saatu vielä tietoa, koska tilanne voidaan tarkastaa vasta lumien sulettua. Seinän tilanne selviää muutostöiden yhteydessä.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 3.5.2016 57 §
Selostus:
Sivistyslautakunnan päättämien toiminnan muutosten vuoksi, mitkä koskevat
Peltovuoman koulu- ja päivähoitotoimintaa, tulee koulun tiloja saneerata
että ne soveltuvat sivistyslautakunnan päättämään toimintaan.
Muutostyöt pitävät sisällään seuraavaa:
Suojaustyöt
Rakennustekniikka
Lvi-työt
Sähkötyöt
sosiaalikulut
Riskivaraus
Keittiön muutostyöt
Yleiskulut 12%
ALV
YHTEENSÄ

513
4000
136
2043
1375
1102
800
875
2417
13261 €

Kalusteet listan mukaan
Alumiinirakenteinen
ulko-ovi
Päivähoito yht.

10730 €
2000 €
25991

Työ käsittää makuutilan rakentamisen nykyisen poikien PH:n ja
PKH:n tiloista.
- Tiiliväliseinän pur-
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kaminen
- Lattiapinnotteiden poisto ja uuden lattiapinnan valu ja
muovimaton asennus
- kattopaneloinnin uusiminen ja lakkaus
- valaisinten uusiminen
- seinälaatoituksen purku, levytys ja uuden lasikuitutapetin asennus
- seinäpintojen maalaus koko päivähoitotilaa
käsittäen
- keittiön suurtalouslaitteiden poiston keskilattialta, matalan seinänosan rakentamisen
lieden taakse ja työtasopätkät lieden molemmin puolin
Sekä vesikatteen paikkaukset ja lämmityskaapeleiden uusimisen jiirien
osalle, siten että ne ylettyvät räystäälle asti (4000€).
Kustannusarvio edellä esitetyille töille on 29 991€. Kustannusarvioon
tulee lisätä n.5000€ ennalta arvaamattomille lisä- ja muutostöille.
Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuodelle 2016 investointiohjelmassa esitetyltä
099031 Kiinteistöjen osto 50 000€, osoitetaan Peltovuoman koulun muutosja saneeraustöihin 35 000€.
Samalla tekninen lautakunta esittää aloituslupaa Enontekiön kunnanhallitukselta investoinnin aloittamiseksi, mikäli Enontekiön kunnanvaltuusto
hyväksyy investointimäärärahan siirron.
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
--------Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Alpo Peltovuoma poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta klo
17.57
Tiedoksi:
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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Khall 113 § Pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkaminen vuosille 20172018
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:
Enontekiön kunta toteaa, kuten pelastuslautakuntakin on todennut, että
käytettävissä olevissa resursseissa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia
nykyisen palvelutasopäätöksen aikana ja ne vastaavat kunnan tarvetta vielä nuo esitetyt 2 vuotta.
Enontekiön kunta ilmaisee kuitenkin huolensa uhkien ja riskien osalta
erityisesti VT 21 (Käsivarrentie) osalta kasvavien liikennemäärien ja
tien kunnon heikkenemisen vuoksi.
Valtatieksi kapean tien kunnon nopea heikkeneminen ja erityisesti raskaan
liikenteen lisääntyminen sekä lisäksi vaarallisten aineiden kuljettaminen
aiheuttavat jo nyt riskitekijöitä, joihin varautuminen jo nyt on vaikeaa
pitkien etäisyyksien vuoksi.
Enontekiön kunta katsoo kuitenkin, että nyt voimassaolevaa palvelutasopäätöstä voidaan jatkaa vuoteen 2018 asti.
Enontekiön kunta esittää, että kun uusi palvelutasopäätös laaditaan ja
viedään hyväksyttäväksi, niin edellä mainitut uhkakuvat tulevat siinä
huomioiduksi. Pelastustoimen uudistukseen ja lakimuutoksiin Enontekiön
kunta ei ota tässä vaiheessa kantaa.
Selostus
Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Lapin pelastuslaitos (pelastuslautakunta) pyytää lausuntoa pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkamisesta vuosille
2017-2018.
Nykyinen palvelutasopäätös on ollut voimassa vuodesta 2013 ja pelastuslaitos esittää sen jatkamista samansisältöisenä perustellen seuraavista
syistä:
- uhissa ja niistä aiheutuvissa riskeissä ei ole tapahtunut sellaisia
muutoksia, joiden takia palvelutasopäätös olisi avattava
- valtioneuvosto on linjannut, että pelastustoimen uudistus toteutetaan
osana itsehallintoalueiden perustamista samassa aikataulussa ja samalla
aluejaolla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa.
- sisäministeriö on käynnistänyt pelastustoimen kehittämishankkeen, johon
sisältyy pelastustoimen lainsäädäntömuutokset.
Lausuntopyyntö on nähtävillä kokouksessa.
Tekninen osasto/Eino Mäkelä on valmistellut asiasta kunnan lausunnon.
Tiedoksi
Lapin pelastuslaitos
Tekninen lautakunta
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Khall 114 § Enontekiön kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti merkitä tilinpäätöksen esittelyn ja käsittelypäivän
18.5.2016 tiedoksi.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo
16.20-16.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Tuomas Keskitaloa.
Elli-Maria Kultima esitti, että pöytäkirjantarkastajaksi Tuomas Keskitalon tilalle valitaan Jaakko Alamattila, minkä kunnanhallitus hyväksyi
yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää merkitä tilinpäätöksen esittelyn ja käsittelypäivän 18.5.2016 tiedoksi.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 30.3.2016 § 88
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Leni Karisaari kävi läpi tilinpäätöksen keskeisen sisällön.
Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa.
Selostus
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun
mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen
jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös
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 tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §: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
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aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä
tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin
tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätös
2015 esitellään lyhyesti kokouksessa.
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Khall 115 § Lausunnon antaminen Lapin aluehallintovirastolle alkoholimyymälän perustamisesta Kilpisjärvelle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Enontekiön kunnalla ei
ole huomauttamista asiaan.
Selostus
Aluehallintovirasto on toimittanut 4.4.2016 kunnanhallitukselle seuraavan
lausuntopyynnön:
Alko Oy on perustamassa uutta alkoholijuomamyymälää Enontekiön Kilpisjärvelle ja on lähettänyt tästä Lapin aluehallintovirastolle hakemuksen alkoholijuomamyymälän hyväksymisestä. Myymälä tulee osoitteeseen Käsivarrentie 14205 eli samaan kiinteistöön nykyisen Kilpishallin kanssa. Suunniteltu toiminnan aloituspäivä on 29.6.2016. Hakemuksen mukaan sesonkiaikoina myymälä olisi auki maanantaista lauantaihin ja muulloin torstaista lauantaihin. Kilpishallissa on tällä hetkellä Alkon tilauspalvelupiste, joka korvataan myymälällä. Hakemuksen mukaan myynnin valvonta tulee näin ollen paranemaan. Tilauspalvelupiste on tällä hetkellä Suomen
suurin.
Lapin aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa edellä mainitun alkoholijuomamyymälän perustamisesta. Alkoholilain 13 §:n mukaan alkoholiyhtiö
saa harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä vain lupaviranomaisen
hyväksymässä alkoholijuomamyymälässä, joka on sijainniltaan asianmukainen
ja jossa valvonta voidaan tehokkaasti järjestää.
Tiedoksi
Lapin aluehallintovirasto
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Khall 116 § Kuntalaisaloite, Annikki Paajanen/ Taidepuisto Enontekiölle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää toimittaa kuntalaisaloitteen sivistyslautakunnan
käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnan tehtäväksi selvittää mm. yhteistyötahot taidepuiston toteuttamiseksi, soveltuvan sijoituspaikan, revontuliteeman hyödyntämisen suunnittelussa sekä tarvittavan rahoituksen huomioiden ulkopuolisen rahoituksen saamisen esim. hankerahoitus.
Tavoitteena tulee olla taidepuiston avaaminen Enontekiön juhlavuonna
2017.
Selostus
Annikki Paajanen on toimittanut kunnanhallitukselle 7.3.2016 seuraavan
kuntalaisaloitteen:
”Taidepuisto Enontekiölle
Talvella lumi-/jääveistokset, kesällä tilateokset/-veistokset.
Lisäksi mahdollisesti valo- ja ääniteoksi tms. Vaihtuvia näyttelyitä,
vierailevia taiteilijoita. Voisi toimia myös musiikin ja teatterin areenana tarvittaessa. Puiston oheen voisi kehittää erilaisia tapahtumia.
Taidepuisto toimisi virikkeenä paikallisille ja matkailijoillekin olisi
jotain tarjottavaa kulttuurin saralla.”
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
Annikki Paajanen
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Khall 117 § Valtuustoaloite monikielisen kirjastotyöntekijän viran perustamisesta/ Outi Kurkela
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää toimittaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan
käsiteltäväksi nopealla aikataululla.
Selostus
Outi Kurkela teki valtuustossa 30.3.2016 kirjallisena seuraavan valtuustoaloitteen:
”Hetan kirjasto/ kirjastoauton työntekijän virka
Esitän Enontekiön valtuustolle, että perustettaisiin yhteinen monikielinen kirjastotyöntekijän virka, johon haettaisiin suomen, saamen, norjan
tai ruotsin kielen taitoista osaajaa. Virka perustettaisiin Enontekiön
kunnan kirjastolle ja kirjastoautolle.
Kirjastoauton työntekijä Berndita Fellman jää v. 2017 alusta eläkkeelle.
Anneli Aro on juuri eläköitynyt. Olisi mahdollista saada työntekijä Enontekiölle, sellainen, jonka verotulot jäisivät kuntaan.
Asia on jo hyvin ajankohtainen ja kiireellinen, koska nykyinen kirjastovirkailijoitten määrä ei riitä kattamaan sitä työpanosta ja kaikkea osaamista, jota kirjasto tarvitsee.” Ulla-Maija Syväjärvi kannatti aloitetta.
Hallintosäännön 54 §:n mukaan sivistyslautakunta vastaa mm. kirjastopalveluiden järjestämisestä.
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
Outi Kurkela

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016

Sivu
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Khall 118 § Valtuustoaloite Kilpisjärven kylän jätteiden käsittelyn parantamisesta/Birgitta Eira
Päätös
Kunnanhallitus päätti tehdä esityksen Lapecolle Kilpisjärven ja Karesuvannon kylän jätteiden käsittelyn parantamisesta.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää tehdä esityksen Lapecolle Kilpisjärven ja Karesuvannon kylän jätteiden käsittelyn parantamisesta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää tehdä esityksen Lapecolle Kilpisjärven kylän jätteiden käsittelyn parantamisesta.
Selostus
Birgitta Eira teki valtuustossa 30.3.2016 kirjallisena seuraavan valtuustoaloitteen:
”Kilpisjärven kylän jätteiden käsittelyn parantaminen
Kilpisjärveltä on lähimmälle hyötyjäteasemalle 180 km ja jäteauto käy
vain joka toinen vuosi. Hyötyjäteaseman kaukaisuus on aiheuttanut tilanteen, että hyötyjäteasemalle kuuluvia jätteitä viedään ympäristöön, molokkien läheisyyteen ja polttoon.”
Tiedoksi
Lapeco (esitys)
Birgitta Eira
Tekninen lautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016

Sivu
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Khall 119 § Yhteistoiminta yhdistysten kanssa
Päätös
Kunnanhallitus keskusteli yhdistysten ja kunnan yhteistoiminta-asiakirjan
valmistelun lähtökohdista.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää keskustella yhdistysten ja kunnan yhteistoimintaasiakirjan valmistelun lähtökohdista.
Selostus
Kunnan yhdistysten kanssa on kokoonnuttu ja keskusteltu yhdistysten ja
kunnan yhteistyöstä. Viimeisessä kokoontumisessa helmikuussa tuli esille,
että kunnan ja yhdistysten yhteistoiminnasta olisi hyvä valmistella yhteistyöasiakirja Enontekiön yhdistysten ja kunnan välillä.
Asiakirjassa linjattaisiin mm. yhdistysten roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, kunnan ja yhdistysten yhteistyömuotoja, toimintaedellytysten turvaamista, yhdistysten keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyöfoorumia.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016
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Khall 120 § Enontekiön kuntastrategia ja kunnan toimintamalli 2017
Päätös
Kunnanhallitus keskusteli kuntastrategian ja kunnan toimintamallin 2017
valmistelun lähtökohdista.
Kunnanhallitus päätti, että valmistelussa otetaan huomioon seuraavat lähtökohdat:
- Uuden kuntalain asettamat vaatimukset (+muut lait)
- Itsehallintoalueuudistus
- Muutostrendit ja toimintaympäristön muutokset
- Enontekiön ja enontekiöläiset erityispiirteet
- Johtamisen ja hallinnon muutos
- Arvoperustainen strategia
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitti, että valmistelussa otetaan huomioon seuraavat lähtökohdat:
- Uuden kuntalain asettamat vaatimukset (+muut lait)
- Itsehallintoalueuudistus
- Muutostrendit ja toimintaympäristön muutokset
- Enontekiön ja enontekiöläiset erityispiirteet
- Johtamisen ja hallinnon muutos
- Arvoperustainen strategia
Pentti Mäkitalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
18.20.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää keskustella kuntastrategian ja kunnan toimintamallin 2017 valmistelun lähtökohdista.
Selostus
Kunnan talousarvion ja –suunitelman 2016-2018 mukaan vuonna 2016 valmistellaan pitemmän aikavälin kuntastrategia ja hallintosäännön päivittäminen vastaamaan uutta kuntalakia mm. kunnan johtamisjärjestelmää koskevat
muutokset.
Oheismateriaalina kuntastrategiaan liittyvä kysely, johon voi vastata
kokouksessa.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016
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Khall 121 § Karesuvannon ns. hiekkahallin alueen r:no 47-893-10-12 osien
myyntihinnan määrittäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen
ja pyytää tekniseltä toimelta lisäselvityksen hinnan määräytymisestä.
Käsittely
Birgitta Eira esitti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen ja pyydetään tekniseltä toimelta lisäselvitys hinnan määräytymisestä. ElliMaria Kultima, Jaakko Alamattila ja Antti Tonteri kannattivat esitystä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 15.3.2016 37 §
Selostus:
Karesuvannon kylällä oleva tila 47-893-10-12, pinta-ala n. 2,1ha siirtyi
Enontekiön kunnan omistukseen Liikennevirastolta v.2014.
Tilasta on vuokrattuna ns. hiekkahallin alue n. 7000m2 NCC Roads Oy:lle
1.10.2013-30.9.2018 väliselle ajalle. Vuokra-alueella sijaitsee NCC Roads
Oy:n omistama hiekkahallirakennus.
Karttaote alueesta on liitteenä 1/38 §, alue sijoittuu valtatien ja lohkomalla muodostetun AP/po-alueen väliin.
Keltaisella merkitty alue on vuokrattu, vihreällä merkitty on vapaa.
Alueella ei oleva voimassa olevaa kaavaa eikä näin ollen alueella ole
suoraa rakennusoikeutta, rakentamisessa noudatetaan Enontekiön kunnan
Maa-alueiden tulevat omistajat huolehtivat omalla kustannuksellaan kaikista mahdollisista luvista ja kuluista, (myös ylläpitokuluista) mitkä
liittyvät alueelle rakennettaville tie- ja liittymäalueille.
Vuokratun alueen pohjoisrajalla, läpi alueen, kulkee Enontekiön Vesihuolto Oy:n omistamat ja ylläpitämät vesi- ja viemärilinjat.
Jokainen maa-alueen ostaja velvoitetaan liittymään vesi- ja viemäriverkostoon, rakentamisen niin vaatiessa, vesihuoltolaitoksen voimassa olevan
taksan mukaisesti.
Sähköliittymän hinnan ja liittymiskohdan määrittää Enontekiön Sähkö Oy.
Maa-alueen hinnoitteluperusteet esitetään kokouksessa.
Alueet luovutetaan varausjärjestyksessä ja olemassa olevien Enontekiön
kunnan tontinmyyntiehtojen mukaisesti (mm. kaikista lohkomis- ja lainhuudon kuluista vastaa ostaja). Alueen hinnoittelu laitetaan esille kunnan
kotisivulle.
Alueelle rakentamisen edellytyksistä tulee olla yhteydessä Enontekiön
kunnan rakennusvalvontaan.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016
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Ehdotus(tekninen johtaja):
Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle liitteeseen
1/38 § vihreällä merkittyjen maa-alueiden myyntiä seuraavasti:
Pohjoisosan n.9400m2 alue jaetaan 2-osaan, eteläosan n.3850m2 alue myydään kokonaisena. Myyntihinnaksi esitetään 1,31€/m2.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
-------Liite
2

Kartta

Tiedoksi

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016
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Khall 122 § Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry; yhteistyösopimus
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Perusturvaltk. 19.4.2016 41 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunta hyväksyy esitetyn sopimuksen ja lähtee mukaan ”Järjestötieto järjestykseen ” Lapin
hankkeeseen pilottikuntana. Perusturvalautakunta esittää että kunta nimeää järjestöyhdyshenkilön. Edustajaksi ”Järjestötieto järjestykseen ” –
hankkeen ohjausryhmään perusturvalautakunta esittää nimettäväksi : perusturvalautakunnan jäsen Lydia Heikkilä, varalle perusturvajohtaja Annikki
Kallioniemi.
Selostus:
Enontekiön kunta on kehittänyt kunnan ja järjestöjen yhteistyötä yhteistyössä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n kanssa.
Kunnalla on voimassa oleva yhteistyösopimus ko. järjestön kanssa.
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys esittää tarkennettua yhteistyösopimusta jonka mukaan Enontekiön kunta lähtisi mukaan pilottikuntana ”Järjestötieto järjestykseen ” hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lappilaista järjestökenttää koskevan tiedontuotannon kehittäminen vastaamaan
järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden tiedontarpeisiin.
Yhteistyösopimuksessa edellytetään, että kunta nimeää järjestöyhdyshenkilön mikä on ollut järjestöjen toivomus järjestetyissä yhteistyöneuvotteluissa. Edelleen edellytetään että kunta nimeää edustajan ”Järjestötieto
järjestykseen ” hankkeen ohjausryhmään.
Tiedoksi:
Kunnanhallitus
Muutoksenhaku: Asia valmisteluun liittyvä, ei oikaisuvaatimusta; Kuntalaki 136 §.
Liite
3

Yhteistyösopimus

Tiedoksi
Perusturvalautakunta
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys (sopimus)

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016
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Khall 123 § Kodinhoitajan toimen perustaminen kodinhoitajan viran tilalle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä peurusturvalautakunnan esityksen.
Selostus
Hallintosäännön 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä asetettavista
kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. toimielimen esityksen
pohjalta.
Toimenkuva on nähtävillä kokouksessa.
Päätöshistoria
Perusturvaltk. 19.4.2016 31 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kotipalveluun perustetaan kodinhoitajan toimi. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 8 §:n mukaan; lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan
kouluasteinen tutkinto.
Toimen ensisijainen sijoituspaikka on kotipalvelun Hetan tiimi. Työaika
jaksotyöaika. KVTES:n palkkahinnoittelukohta 04SOS06A ” Sosiaalihuollon
ammattitehtävät ”. Toimi täytetään aluksi osa-aikaisena.
Selostus:
Kotipalvelussa virkasuhteinen kodinhoitaja on hakenut osa-aikatyötä.
Kodinhoitajan työhön ei nykyisin sisälly julkisen vallan käyttöä joka
edellyttäisi virkasuhdetta. Kotipalvelussa ei ole mahdollista vähentää
työvoimaa. Osa-aikaisuuden tilalle tarvitaan työntekijä joka voi toimia
työsopimussuhteessa.
Kodinhoitajan toimenkuva oheismateriaalina.
Tiedoksi:
Kunnanhallitus
Muutoksenhaku:
Asia valmisteluun liittyvä, ei oikaisuvaatimusta; Kuntalaki 136 §.
Tiedoksi
Perusturvalautakunta
Palkkatoimisto

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016
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Khall 124 § 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 päätökset ajalta 11.4.8.5.2016
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Pöytäkirjat, kokouskutsut:
Perusturvalautakunta
- Pöytäkirja 19.4.2016.
-

29.2.2016 § 18 Sosiaalitoimen toimintakertomus v. 2015

-

29.2.2016 § 19 Ylityshakemus v. 2015 nettomenoihin

Sivistyslautakunta
- Pöytäkirja 6.4.2016.
Tekninen lautakunta
- Pöytäkirja 5.4.2016.
-

Ltk

5.4.2016 § 46 Teknisen toimen toimistosihteerin määräaikaisen toimen täyttäminen

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016
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Khall 125 § Ilmoitusasiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Selostus
Kirjeet:
Aluehallintovirasto
Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan vuonna
2016
Apulaisoikeuskansleri
Päätös 6.4.16 kanteluun/Kunnan menettely verkkotiedottamisessa
ELY-keskus
Ilmoitus vuosiraportin 2015 tarkastamisesta; Hetan suljetun
kaatopaikan velvoitetarkkailun raportti vuodelta 2015.
Enontekiön kunta
Kirje oikeusministeriölle saamen kielilain 31 §:n mukaisesta
avustushakemuksesta.
KEVA
-

Lainan Euriborkoron arvo.

Lapin Liitto
Länsi-Lapin maakuntakaava
Liikenne- ja viestintäministeriö
Valtionavustuspäätös Enontekiön lentoliikenteen tukemiseen
Liikennevirasto
Kilpisjärven rajanylityspaikan liikennejärjestelyt.
Oikeuskanslerinvirasto
-

Vastaus kanteluun 2.3.16/ Tarvantojoen Marjavaaran
ranta-asemakaavan muuttamista asemakaavaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustuksen myöntäminen/Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta
Pohjola –pankki
Liite velkakirjaan nro 598001-80230321; muutokset velan ehtoihin 30.1.2016 alkaen.
Saamelaiskäräjät
Valtionavustuksen maksaminen saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi vuonna 2016
Pöytäkirjat, kokouskutsut:
-

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016
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Khall 126 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Jaakko Alamattila: Käsivarren alueiden hoidon ja käytön suunnittelun yhteistyöryhmän kokous, jossa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen mukana.
Birgitta Eira: KKTM:n hallituksen kokous, Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunta.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
9.5.2016
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Khall 127 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat
Birgitta Eira toi esille, että jatkossa kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista ja kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat siirrettäisiin esityslistalla heti
kunnanjohtajan ajankohtaisten asioiden jälkeen, minkä kunnanhallitus hyväksyi.
Berit-Ellen Juuso totesi, että myös puheenjohtajisto voisi tuoda samassa
pykälässä esille asiansa, minkä kunnanhallitus hyväksyi.
Sari Keskitalo otti esille Luppokodin henkilöltä tulleen palautteen autopaikkamaksujen perimisestä, koska kaikilla työntekijöillä ei ole nimettyä
roikkapaikkaa. Todettiin, että asiaa selvitetään.

Ltk
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____
pj

____
pkt

Kvalt
____
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Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
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Pykälät
110-127

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 124, 125, 126, 127.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 122, 123.
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: 122, 123.

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.
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____
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Kvalt
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Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

