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1 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
2 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja
valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset
3 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset
raportit kokouksista
4 § Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja edunvalvontaraportti
vuodelta 2018
5 § Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta
6 § Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2019
7 § Savuton kunta linjaukset ja toimenpiteet
8 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanhallituksen 10.12.2018 § 258 Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970
9 § Enontekiön kunnan markkinointilogo
10 § Valtuustoaloite/ Hallintosäännön päivittäminen
11 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
12 § Lausunnon antaminen kanteluun Lapin aluehallintovirastolle
lastensuojeluasiassa (Salassa pidettävä, Laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta 24.1 § 25 kohta)
13 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
14 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
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Khall 1 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
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 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on
todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em.
aikana Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
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 2 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset
Päätös
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.
Tapahtuneet
12.12. LapIT tapaaminen
13.12. Kuntalaisfoorumi liikuntahallista
13.12. Virastokokous
13.12. Kuntakonsernin pikkujoulut
3.1. Johtajasopimusneuvottelu
8.1. Torniolaakson neuvoston hallituksen kokous
9.1. Tarkastuslautakunnan kokous
9.1. Yhteistoimintaryhmän kokous
10.1. Strateginen kehittämispaja
11.-13.1. Kaunis kaamos -tapahtuma
Tulevat
16.-18.1. Valtuustomatka, Utsjoki
20.1. Elisan yhteiskaapelihankkeen kutsuvieras- ja mediatilaisuus, Kilpisjärvi ja Skibotn
21.-23.1. Enontekiön kunnan talousnäkymät -selvitystyö
22.1. VT21-seminaari, hotelli Hetta
23.1. klo 08-10 Puheenjohtajistolle alustavat havainnot Enontekiön kunnan
talousnäkymät selvitystyöstä - esittely, kunnanhallituksen huone
28.-29.1 Ideasta käytäntöön –koulutus henkilökunnalle ja luottamushenkilöille
Päätökset
-Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.12.2018 malminetsintälupaa
koskevassa asiassa
Valmistelija
Kunnanjohtaja
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Khall 3 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
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Khall 4 § Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja edunvalvontaraportti vuodelta 2018
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan edunvalvontasuunnitelman
ja edunvalvontaraportin vuodelta 2018 ja toimittaa asiakirjat valtuustolle tiedoksi.
Selostus
Kunnan edunvalvonta turvaa kunnalle tulevaisuudessa toimintaedellytykset
ja resurssit tuottaa laadukkaita palveluita alueen ihmisille, edistää
alueen elinvoimaa ja identiteettiä. Kunta pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan päätöksentekoon mm. maakunnassa, ministeriöissä ja eduskunnassa.
Enontekiön kunnan edunvalvontasuunnitelma on valtuuston asettaman tavoitteen mukainen. Edunvalvontasuunnitelma ohjaa kunnanjohtoa, kuntakonsernia
ja toimialoja valtuustokauden ajan toimimaan Enontekiön kunnan etujen
mukaisesti. Asiakirja yhdessä kuntastrategian ja talousarvion kanssa antaa perusteet toimialojen ja tytäryhtiöiden edunvalvonnalle. Edunvalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kerran vuodessa talousarvion hyväksymisen jälkeen.
Tulevaisuudessa kunnan rooli on uudistumassa voimakkaasti maakunta – ja
sote-uudistuksen myötä. Kunnan tehtävät ja resurssit muuttuvat oleellisesti uudistuksessa. Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä muuttuu enemmän
toimimiseen kuntalaisten edunajajana suhteessa palveluntuottajiin. Jatkossa kunnan rooli mm. asukkaiden paikallisyhteisönä, sivistäjänä, aluetalouden kehittäjänä ja lähidemokratian toteuttajana korostuu ja saa lisää painoarvoa.
Enontekiön kunta on organisaatiomuutoksen myötä pyrkinyt valmistautumaan
tulevaisuuden painopistemuutoksiin ja organisoinut toimintojaan kohti
tulevaisuuden kahta päätehtävää: kunnan elinvoimaisuuden edistämistä ja
kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamista.
Enontekiön kunta toteuttaa jatkossakin alueellista ja valtakunnallista
edunvalvontaa sekä pyrkii tehostamaan sitä edelleen. Eri sidosryhmien
kanssa tehtävä edunvalvontayhteistyö edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Enontekiön kunnan edunvalvontaa toteuttavat ja osallistuvat
- poliittinen johto, valtuusto ja valtuutetut
- kuntakonsernin johto (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja)
- toimialajohto ja toimialat
- jokainen kunnan palvelusuhteessa oleva
Enontekiön kunta edistää yhteisiä asioita osallistumalla toimintaan, yhteydenpidolla toimijoihin, henkilökohtaisilla tapaamisilla, lausunnoilla,
kannanotoilla ja mediavaikuttamisella.
Liite
1 Edunvalvontasuunnitelma
2 Edunvalvontaraportti 2018
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Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja, hallintosuunnittelija
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
Tiedoksi
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Khall 5 § Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta
Päätös
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen valtuustolle tiedoksi.
Selostus
Kunnanvaltuusto käsitteli 13.6.2018 joukkoliikennettä ja saavutettavuutta
ja päätti valtuuttaa kunnanhallituksen selvittämään lentoliikenteen ja
samalla myös VT 21 parantamiseen liittyvät toimenpiteet ja järjestämään
ja selvittämään pikaisesti Muonion linjan ja huolehtimaan siitä, että
Ely-keskus maksaa sovitun tuen.
Kunnanhallitus on 2.7.2018 päättänyt, että Enontekiön saavutettavuuden
haasteista ja ratkaisuvaihtoehdoista tehdään selvitys, jossa otetaan huomioon kunnanvaltuuston päätös 13.6.2018. Selvitys esitellään kunnanhallitukselle talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä.
Liite
3 Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta
Valmistelija
kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset pääosiltaan myönteiset.
Tiedoksi
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Khall 6 § Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2019
Päätös
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudatettavaksi lautakunnille, toimialajohtajille ja –vastaaville, muille vastuuviranhaltijoille, kirjanpitoon sekä kunnan tytäryhtiöille.
Kunnanhallitus päättää, että täytäntöönpano-ohjeeseen voidaan tehdä tarkennuksia virkatyönä.
Selostus
Kunnanvaltuusto on 12.12.2018 hyväksynyt talousarvion ja –suunnitelman
2019-2021. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toimialoja ja viranhaltijoita velvoittavat sitovat tavoitteet ja nettomenot (toimintakate) toimialoittain.
Toimialajohtajien ja –vastaavien sekä muiden vastuuviranhaltijoiden tehtävänä on toimeenpanna talousarvio toimialoilla.
Johtoryhmä käsittelee ohjetta kokouksessaan ennen kunnanhallitusta.
Liite
4 Talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja, pääkirjanpitäjä-controller
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
Tiedoksi
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Khall 7 § Savuton kunta linjaukset ja toimenpiteet
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä selostusosassa luetellut Savuton kunta
linjaukset ja toimenpiteet.
Selostus
Enontekiön kunnan kunnanhallitus on 20.8.2018 päättänyt valtuuston hyväksymän talousarvion 2018 tavoitteen mukaisesti, että Enontekiön kunta
liittyy savuton kunta ohjelmaan (savuttomuuspäätös).
Kunnanhallitus asetti 20.8.2018 työryhmän valmistelemaan Enontekiön kunnan Savuton kunta linjaukset ja toimenpideohjeet. Työryhmän kokoonpanoksi
määrättiin johtoryhmä, henkilöstökoordinaattori (työsuojelupäällikkö),
työterveyshuollon edustaja, työsuojeluvaltuutetut. Työryhmän puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja.
Savuton kunta työryhmä kokoontui kolme kertaa 30.8.2018, 4.10.2018 ja
6.11.2018. Työryhmän esitys Savuton kunta linjauksiksi ja toimenpiteiksi
Enontekiön kunnassa on seuraava:
Savuton kunta linjaukset:
- Tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla
- Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas
rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin
- Tupakointi on kielletty työaikana
- Uusia tupakointitiloja ei rakenneta eikä niitä ole kunnan omistamissa tai hallinnoimissa rakennuksissa ja työtiloissa
- Työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia
- Tupakkatuotteita ei myydä työpaikoilla
- Tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa
- Ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein esimerkiksi ulko-ovilla
- Työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton.
Savuton kunta toimenpiteet:
1. Tiedottaminen ja viestintä
- Enontekiön Savuton kunta linjauksista tiedotetaan heti kunnanhallituksen päätöksen jälkeen
- Laitetaan Savuton kunta kaikkiin kunnan rekry-ilmoituksiin
- Savuton kunta kyltti laitetaan jokaiselle ulko-ovelle, ml. kaikki
työpisteet.
2. Henkilökunnan perehdyttäminen
- Perehdytetään kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät kunnan Savuton kunta linjauksiin ja toimenpiteisiin
- Perehdytetään kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät tupakanlopettamisen etuihin ja tupakkatuotteiden terveyshaittoihin.
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3. Savuttoman ympäristön edistäminen
- Tupakointi ei ole työaikaa
- Siirretään mahdolliset kunnan omistamien ja hallinnoimien tilojen
ulko-ovilla olevat tupakointipaikat vähemmän näkyville paikoille,
mutta riittävän kauas ulko-ovista
- Kunnan omistamissa liikekiinteistöissä ja vuokra-asunnoissa ei saa
polttaa tupakkaa sisätiloissa.
4. Työntekijöiden ja tupakanlopettamisen tukeminen
- Kunnan työhyvinvointisuunnitelmiin ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmiin sisällytetään tupakkavieroituksen tuki
- Enontekiön kunta sitoutuu kustantamaan nikotiinikorvaushoitotuotteet tai lääkkeellisen lopettamishoidon maksimissaan 6 kk
- Työterveyshuollon ohjaus ja neuvonta on käytettävissä
- Työterveyshuollon kautta on mahdollisuus saada yksi tupakanvieroituskurssi
- Kannustetaan ilmaiseen 28 päivää ilman tupakkaa kurssille
www.28paivaailman.fi
5. Seuranta
- Liitetään Savuton kunta asia osaksi Enontekiön kunnan hyvinvointikertomusta
- Henkilöstön tupakkatuotteiden käyttö ja siinä tapahtuvat muutokset
ovat osa työpaikan työhyvinvointiseurantaa.
Valmistelija
kunnanjohtaja, työryhmä
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
Tiedoksi
Vastuuviranhaltijat
Hyvinvointilautakunta
Elinvoimalautakunta
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Khall 8 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanhallituksen 10.12.2018 § 258
Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kirjoitusvirheen korjaamisen kunnanhallituksen pöytäkirjasta 10.12.2018 § 258 Vakuutusyhtiön korvauspäätös
17.188970 siten, että kirjaamatta jäänyt päätös kirjataan pöytäkirjaan
seuraavasti:
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Selostus
Kunnanhallituksen pöytäkirjassa 10.12.2018 §:ssä 258 Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 on jäänyt kirjaamatta päätös ja se tulisi korjata
ko. pöytäkirjaan.
Hallintolain 51 §: ”Kirjoitusvirheen korjaaminen. Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu
niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos
korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole
aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.”
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 10.12.2018 258 §
Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää kysyä toistamiseen elinvoimalautakunnalta perustelut miksi kunnan tulisi suorittaa korvaus.
Kunnanhallitus huomauttaa, että hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset
ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Kunnanhallitus pyytää ennen asian ratkaisua elinvoimalautakunnalta perustelut sekä mitä säännöksiä tulee asian ratkaisussa soveltaa.
Selostus
Korvauksen hakija hakee kunnalta 12000 euron korvausta. Tekninen johtaja
on esittänyt vakuutusyhtiön päätöksen 17.188970 mukaisesti että korvausta
ei makseta. Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallituksen 7000 euron korvaamista ilman perusteluita.
Hallintolain 31 § 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.
Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä
mainittava sovelletut säännökset. Kunnanhallitus pyytää ennen asian ratkaisua elinvoimalautakunnalta perustelut sekä mitä säännöksiä tulee asian
ratkaisussa soveltaa.
Päätöshistoria
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Elinv.ltk 20.11.2018 269 §
Päätös: Pentti K. Keskitalo esitti, että Enontekiön kunta korvaisi asiassa 7.000€. Ulla Keinovaara, Taru Mäkitalo, Juha-Pekka Mäntyvaara ja Tytti
Valkeapää kannattivat esitystä. Pentti K. Keskitalon esitys tuli yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Tekninen johtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Päätösehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, vakuutusyhtiön päätöksen 17.188970 mukaisesti että korvausta ei makseta.
Selostus:
Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.10.2018 palauttanut: Khall 209 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970, asian elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.
Päätöshistoria:
Kh 16.10.2018
Khall 209 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää kysyä elinvoimalautakunnalta, miksi kunnanhallituksen tulisi neuvotella korvauksen maksamisesta ja palauttaa asian elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksen kaikki jäsenet kannattivat muutettua esitystä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää kysyä elinvoimalautakunnalta, miksi kunnanhallituksen tulisi neuvotella korvauksen maksamisesta.
Päätöshistoria
Elinv.ltk 21.8.2018 229 §
Päätös: Pentti K. Keskitalo esitti, että kunnanhallitus neuvottelisi korvauksen maksamisesta asianosaisen kanssa. Kaikki paikallaolleet lautakunnan jäsenet kannattivat esitystä. Päätös yksimielisesti Pentti K. Keskitalon esityksen mukaan. Tekninen johtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Päätösehdotus (tekninen johtaja)
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, vakuutusyhtiön päätöksen 17.188970 mukaisesti että korvausta ei makseta.
Korvauksen maksamatta jättämisen perusteina on:
6.2.2017 annettu rakennuslupapäätös ei ole ollut vielä lainvoimainen ja
sen oikaisuvaatimuksen käsittely on ollut kesken. Rakennusluvassa oli
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edellytetty kvvtyönjohtajan hyväksyttämistä ja rakennustyön aloittaminen
on edellyttänyt rakennuspaikan merkitsemistä. Näitä toimia ei ollut tehty.
Vahingonkorvauslain mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen
vahingon, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Rakennusluvan myöntäminen on tapahtunut normien mukaisesti ja se
on kumottu oikaisuvaatimuksen johdosta. Vahinko on aiheutunut siitä, että
rakennushankkeeseen ryhtyvä on ryhtynyt valmisteleviin toimiin ennen
rakennuslupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ja oikaisuvaatimuksen käsittelyn ollessa vielä kesken.
Kun rakennuspaikalla on suoritettu toimenpiteitä ennen rakennusluvan
lainvoimaiseksi tuloa, oikaisuvaatimuksen käsittelyn ollessa kesken, on
otettu tietoinen riski siitä, että rakennuslupapäätös saatetaan oikaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa ja tehdyistä valmistelevista
toimista aiheutuneet kustannukset jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän
vahingoksi.
Koska rakennushankkeeseen ryhtyvä on suorittanut valmistelevia toimia
rakennuspaikalla ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa ja ilman kaikkien luvan ehtojen noudattamista, ei Enontekiön kunnan voida katsoa olevan vastuussa aiheutuneista kustannuksista vahingonkorvauslain perusteella. Koska Enontekiön kunta ei ole korvausvelvollinen, ei korvausta vastuuvakuutuksesta voida maksaa.
Selostus
Asiaan liittyvässä aikaisemmassa käsittelyssä 30.6.2017 § 3 elinvoimalautakunta on kumonnut 6.2.2017 § 2 mukaisen rakennuslupapäätöksen rantaasemakaavan vastaisena. Hakija on laittanut vireille uuden rakennusluvan
ranta-asemakaavan mukaisesti, mistä on seurannut hakijan ilmoituksen mukaan ylimääräisiä kustannuksia rakennuspaikan siirrosta johtuen.
Enontekiön kunnalla olevan vastuuvakuutuksen johdosta, vakuutusyhtiö käsittelee kunnalle esitetyt korvausvaateet. Mikäli korvauspäätös on kielteinen tai osittainen kunnan toimivaltainen toimielin käsittelee korvausasian. Lautakuntien toimivalta rajoittuu kunnan vakuutuksen omavastuun
suuruiseen korvaukseen. Kyseessä olevan korvausvaateen käsittelee Enontekiön kunnanhallitus.
Liitteet:
-

Vakuutusyhtiön päätös 17.188970 30.5.2018
1/229§
Vakuutusyhtiöön toimitetut asiakirjat nähtävillä kokouksessa
Lausunto dnro25/11.9.2017
Korvausvaade, sähköpostitse 8.8.2017
Rakennustarkastajan selostus, rakennuslupa 2017-2
Pöytäkirjanote, Elinvoimalautakunta 30.6.2017 §3
Naapureiden kuuleminen
Rakennuslupa-asiakirjat ja rakennuslupa

Tiedoksi
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Kunnanhallitus
Liitteet
12
Vakuutusyhtiön päätös 17.188970 30.5.2018 1/229§ (jaettu aikaisemmin)
Vakuutusyhtiöön toimitetut asiakirjat nähtävillä kokouksessa:
Lausunto dnro25/11.9.2017
Korvausvaade, sähköpostitse 8.8.2017
Rakennustarkastajan selostus, rakennuslupa 2017-2
Pöytäkirjanote, Elinvoimalautakunta 30.6.2017 §3
Naapureiden kuuleminen
Rakennuslupa-asiakirjat ja rakennuslupa
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
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____
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Khall 9 § Enontekiön kunnan markkinointilogo
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan markkinointilogon käytettäväksi Enontekiön kunnan markkinoinnissa.
Selostus
Enontekiön kunnan logona on toiminut Suomi 100 –juhlavuodeksi tehty tyylitelty riekko-aihe. Juhlavuoden päätyttyä on ollut tarve suunnitella
käyttöön uusi markkinointilogo. Suunnittelun lähtökohtana on ollut kuntastrategia kokonaisuudessaan ja sen visio: Enontekiö – son rohki soma
paikka ellää. Logon tarkoitus on viestiä Enontekiön kunnasta kiinnostavasti mahdollisille uusille asukkaille ja matkailijoille.
Suunnittelutehtävä on annettu graafikko Anu Huotari-Viljaselle. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori on ohjeistanut suunnittelijaa ja esitellyt
logoluonnoksia kuntaorganisaatiossa.
Markkinointilogoa on käsitelty ja kommentoitu johtoryhmässä 8.10.2018,
29.10.2018 ja 12.11.2108, jolloin Anu Huotari-Viljanen esitteli suunnitelmiaan sekä 26.11.2018. Markkinointityöryhmä on käsitellyt logouudistusta 12.11.2018 ja asia on esitelty virastokokouksessa 26.11.2018.
Markkinointilogo on esitelty kunnanhallituksessa 10.12.2018, joka on antanut evästyksensä jatkovalmisteluun.
Liite
5 Markkinointilogo
Valmistelija
Kunnanjohtaja, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Myönteiset vaikutukset
Tiedoksi
Vastuuviranhaltijat
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Khall 10 § Valtuustoaloite/ Hallintosäännön päivittäminen
Päätös
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta, että hallintosääntö päivitetään kunnan
talousarvion 2019 mukaisesti siten, että hallintosääntö tulee voimaan
1.6.2019.
Selostus
Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on tehnyt 3.10.2018
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteenaan Enontekiön kunnan hallintosäännön uudelleen käsittelyä talven 2018-2019 aikana.
Enontekiöllä 3.10.2018
Helinä Hautamäki
Outi Kurkela
Taru Mäkitalo
Elina Rousu-Karlsen.”
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Tiedoksi
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Khall 11 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Päätös
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 3.10.2018,
14.11.2018 ja 12.12.2018 laillisiksi ja panna ne täytäntöön.
Selostus
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.
Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 3.10.2018, 14.11.2018 ja
12.12.2018 sekä käsitellyt seuraavat asiat:
Kv 3.10.2018
19 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
20 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
21 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017
22 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2017
23 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevaisuuden vaihtoehdon valinta
24 Tehostetun palveluasumisen yksikön ja palveluasumiseen soveltuvien
senioriasuntojen rakentamisen aikataulutuksen muuttaminen
25 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
Kv 14.11.2018
26 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
28 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019
29 § Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille
30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
Kv 12.12.2018
31 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
33 § Perusturvan talousarvion 2018 ylityshakemus
34 § Investointimäärärahan siirtäminen kustannuspaikasta 099031 maan osto, kustannuspaikkaan 099036 As. Oy Saanansäde 4 osakkeet
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35 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099066 Hetan paloasema, kohteeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö
36 § Ylitysoikeuden hakeminen ja investointimäärärahan siirto kohteelle
099064 Peltovuoma koulu
37 § Vuosien 2019-2021 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen
38 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet
39 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston hyväksymän laajan
hyvinvointikertomuksen toteutumisesta ja tarkennettu hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019
40 § Arviointi, suunnitelma ikäihmisten tukemisesta ja iäkkäiden palveluista 31.12.2017 saakka
41 § As Oy Enontekiön Saanansäde 4 hakemus maksuohjelman muuttamisen hyväksymisestä kunnan takaaman lainan 131320-121307 osalta
42 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi
2019
43 § Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4:n kunnan takaamien Nordean lainojen omavelkaisista takauksista luopuminen
44 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanvaltuuston 14.11.2018 § 28 /
Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019
45 § Muutosesitys investointiosaan koskien vuosien 2019-2021 talousarvion
ja –suunnitelman hyväksymistä
46 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei tunnistettu vaikutuksia täytäntöönpanopäätöksessä.
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Salassa pidettävä
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 § 25 kohta)
Khall 12 § Lausunnon antaminen kanteluun Lapin aluehallintovirastolle
lastensuojeluasiassa
Pykälä jaetaan kokouksessa ja kerätään pois.
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Khall 13 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 11.12.2018 § 274
Päätös: Esityksen mukaan.
Päätösehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuostooikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Yhteenveto liitteenä (liite 1).
Liite
7 Yhteenveto kiinteistönluovutusilmoituksista
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
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Khall 14 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 10.12.201813.1.2019
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja)
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja)
-11.12.2018
Vanhusneuvosto (pöytäkirja)
Vammaisneuvosto (pöytäkirja)
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja)
Valmistelija
hallintojohtaja, kunnanjohtaja
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