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22.3.2018 klo 15

Outi Kurkela

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
19.3.2018

Sivu
2

Asialista
60 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
61 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
62 § § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
63 § Valmistelutilanne/ Sosiaalipalvelujen järjestäminen
64 § Vuoden 2017 tilinpäätös
65 § Lausunnon antaminen saamelaiskäräjälain muuttamisesta
66 § Enontekiön kunnan työterveyshuollon palvelut/ Ostopalvelusopimuksen
hyväksyminen Työterveys LAPPICA:n kanssa
67 § Enontekiön vammaisneuvoston jäsenet, vammaisneuvoston toimintasääntö
ja talousarvio v.2018
68 § Esitys kunnanhallitukselle koulunkäynninohjaajan toimien perustamiseksi toistaiseksi
69 § Velkajärjestelysaatavan poistaminen kirjanpidosta (Ei julkinen/salassapidettävä (julkisuuslaki 24 kohta 23)
70 § Yhteistyökysely Karesuvannon monitoimitalon rakentamisesta
71 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
72 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
73 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille
ottamat asiat
74 § Sopimus SLP KUSTANNUKSEN ja Enontekiön kunnan kanssa
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Khall 60 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
kirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Elli-Maria Kultiman
sestä Jaakko Alamattila ja Outi Kurkela.
Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
että päätettiin käsitellä lisäasiana sopimus SLP KUSTANNUKSEN ja
kiön kunnan kanssa.

Pöytäesityksiten,
Enonte-

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 61 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi
seuraavat asiat:
Tapahtumat
13.3. SAKK, Inari
17.-18.3. Marianpäivät ja venäläisten vierailu
19.3. Sähkö Oy:n hallitus
Muut asiat
- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 13.3.2018/Valituksen peruuttaminen koskien kunnanhallituksen päätöstä 9.10.2017 § 298.
- Jäämerenradan selvitys julkaistu
- Kehityskeskustelut käyty 100 %:sti kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan toimesta määräaikaan mennessä. Toimialojen ja yhtiöiden tilanne esitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat
20.3? Puheenjohtajiston (kv, kh) tapaaminen
21.3. Torniolaakson neuvoston hallitus, Muonio
21.3. Kotipalvelun henkilöstön tapaaminen, Hetta
28.3. Kittilä 150 v juhla, Kittilä
27.5. TEM, Helsinki
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tapahtumat
Vaelluskalaseminaari 18.4.2018 klo 9-16 Rovaniemellä
Kokoukset, foorumit ja seminaarit
20.3. klo 17-19: Maa- ja metsätalousministeriö järjestää yhdessä kuntien
ja Metsähallituksen kanssa keskustelutilaisuudet Enontekiön, Inarin ja
Utsjoen kuntalaisten kalastusoikeudesta valtion vesialueilla.
Tapaamiset
28.2. Valtiovarainministeriö
2.3. Harvapoliisi tilaisuus
Muut asiat
Enontekiön Sydänyhdistys ry:n ja Eläkeliiton Enontekiön yhdistys ry:n
kirje 19.2.2018 koskien Luppokodin tulevaisuutta.
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Määräalan kauppa Kilpislahti nimisestä kiinteistöstä 47-402-42-21
14.3.2018.
Selvitys Muonion ja Enontekiön sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirrosta Lapin sairaanhoitopiirille
Suomen kuntaliiton valtuuskunta 2018-2021
Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat
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Khall 62 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Birgitta Eira: Lapin liiton koulutus: Tarkastuslautakunnan sekä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan koulutustilaisuus 28.2.-1.3.2018.
Juha-Pekka Mäntyvaara: Uuden kunnan sivistyslautakunta –koulutus Helsingissä 15.3.2018.
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Khall 63 § Valmistelutilanne/ Sosiaalipalvelujen järjestäminen
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tämänhetkisen valmistelun tiedoksi.
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 15.50-16.00,
minkä jälkeen kokous jatkui entisellä kokoonpanolla.
Käsittely
Kehitysjohtaja Hannu Autto ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi kutsuttiin selvittämään asiaa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee tämänhetkisen valmistelun tiedoksi.
Selostus
Kunnanhallitus on 15.1.2018 päättänyt antaa kunnanjohtajalle valtuudet
käydä sosiaalipalveluiden järjestämistä koskevat sopimusneuvottelut Attendo Oy:n, Kuusikkoaho Oy:n ja Mehiläinen Oy:n kanssa. Sopimusneuvottelut koskevat ensisijaisesti ikääntyneiden ihmisten hoivapalveluita, mutta
eivät välttämättä rajoitu niihin.
Samassa yhteydessä kunnanhallitus on pyytänyt hyvinvointilautakuntaa valmistelemaan palvelusetelin.
Asian valmistelua on jatkettu ja tämänhetkinen valmistelu laskelmineen
esitellään kokouksessa.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
19.3.2018

Sivu
8

Khall 64 § Vuoden 2017 tilinpäätös
Päätös
Merkittiin tiedoksi tässä vaiheessa.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selvitti kunnan tilinpäätöksen keskeisen
sisällön.
Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen klo 16.35.
Päätösehdotus (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
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
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tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Tilinpäätöksen valmistelu on konsernin osalta kesken. Tilinpäätöksen 2017
keskeinen sisältö esitellään kokouksessa.
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Khall 65 § Lausunnon antaminen saamelaiskäräjälain muuttamisesta
Päätös
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen antaa liitteenä olevan lausunnon.
Janne Näkkäläjärvi jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jonka toimittaa
kirjallisena (liitteenä).
Käsittely
Pentti K. Keskitalo esitti, että hyväksytään hänen jakama lausunto (liitteenä). Ulla Keinovaara, Elli-Maria Kultima ja Jaakko Alamattila kannattivat esitystä.
Jaakko Alamattila esitti pidettäväksi neuvottelutauon klo 16.45-17.20,
minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Seppo Alatörmästä, joka on poistunut kokouksesta
tauon aikana.
Janne Näkkäläjärvi ja Outi Kurkela kannattivat kunnanjohtajan päätösehdotusta.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska
oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan
päätösehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Pentti K. Keskitalon esitystä, jota Ulla Keinovaara, Elli-Maria Kultima ja Jaakko Alamattila ovat kannattaneet, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin
yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 ”jaa” ääntä (Kurkela Outi, Näkkäläjärvi Janne) ja 5 ”ei” ääntä (Alamattila Jaakko, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti K., Kultima Elli-Maria, Rousu-Karlsen Elina). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut
Pentti K. Keskitalon esitys.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon asiasta.
Selostus
Oikeusministeriö on asettanut Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan
toimikunnan ajalle 8.11.2017-30.4.2018. Toimikunnan tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Toimikunnan työn perustana ovat perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat
velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä
YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus. Työssä otetaan huomioon myös
parafoitu Pohjoismainen saamelaissopimus sekä ILO 169 -sopimus. Toimikunta antaa ehdotuksensa hallituksen esityksen muodossa, ja sen tulisi päästä yksimielisyyteen esityksen sisällöstä. Parlamentaarisen seurantaryhmän
tehtävänä on tukea saamelaiskäräjistä annetun lain muutosten valmistelua
sekä välittää eduskuntaryhmille oikea-aikaista tietoa lain valmistelusta
ja siten edistää asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista keskustelua aiheesta.
Seurantaryhmän tulee seurata ja arvioida saamelaiskäräjistä annetun lain
valmistelutyötä. Tarkoituksena on, että saamelaiskäräjälain muutokset
tulisivat voimaan hyvissä ajoin ennen seuraavia, vuonna 2019 pidettäviä
saamelaiskäräjävaaleja.
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Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta järjesti Saamelaiskäräjälain muuttamisesta kuulemistilaisuuden 25.1.2018, jossa Enontekiön
kunta ilmoitti, että kunta antaa kirjallisen lausunnon asiasta.
Kunnanhallitus evästi lausunnon valmistelua kokouksessaan 12.2.2018.
Lausuntoluonnos liitteenä.
Liitteet
1 Lausunto Saamelaiskäräjälain muuttamisesta
2 Pentti K. Keskitalon esittämä lausunto
3 Janne Näkkäläjärven eriävä mielipide
Tiedoksi
Oikeusministeriö/Oikeusministerio@om.fi
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Khall 66 § Enontekiön kunnan työterveyshuollon palvelut/ Ostopalvelusopimuksen hyväksyminen Työterveys LAPPICA:n kanssa
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Elli-Maria Kultima jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Käsittely
Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 63 (Valmistelutilanne/
Sosiaalipalvelujen järjestäminen) jälkeen.
Kutsuttiin työterveyshoitaja Pauliina Näkkäläjärvi ja henkilökoordinaattori Matti Ikonen selvittämään asiaa kunnanhallitukselle.
Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 16.30.
Elli-Maria Kultima esitti, ettei sopimusta vielä allekirjoiteta Lappican
kanssa ja selvittää onko madollista kilpailuttaa eri toimijoiden kanssa.
Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että työterveyshuollon palvelut ostetaan
Työterveys LAPPICA:lta oheisen sopimuksen mukaisesti Kelan korvausluokkien I ja II osalta ja että Kelan korvausluokka III:n palveluja käytetään
eritystapauksissa, joista sovitaan erikseen.
Selostus
Perusterveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt 1.10.2017
Lapin sairaanhoitopiirille.
Lapin sairaanhoitopiiri on sopimut työterveyshuollon palvelujen tuottamisvastuun siirrosta Työterveys LAPPICA:lle.
Työterveys LAPPICA on tarjoutunut tuottamaan Enontekiön kunnan työterveyspalvelut.
Esitetty sopimus työterveyspalveluista on liitteenä. Työterveyspalvelujen
tuottaminen kunnan henkilöstölle on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Vähimmäistaso työterveyspalvelujen tuottamisessa on Kelan korvausluokka I tasoiset työterveyshuoltopalvelut. Liitteenä olevassa sopimustarjouksessa on esitetty Kelan korvausluokka I:n sisältämät lakisääteiset
työnantajan vastuulle kuuluvat työterveyshuollon palvelut. Näistä palveluista Kela korvaa työnantajalle 50-60 % kustannuksista, joiden korvausperusteet Kela vahvistaa vuosittain.
Kelan-korvausluokka II sisältää työnantajan kustantamana, vapaaehtoisen
sairaanhoidon ja muun terveydenhoidon. Korvaus työnantajalle 50 % kustannuksista, joiden korvausperusteet Kela vahvistaa vuosittain. Liitteenä
olevassa sopimustarjouksessa on eritelty Kelan-korvausluokka II:n sisältämät sairaanhoidon palvelut. Sopimuksen piiriin kuuluvat palveluja voidaan valita sopimusluonnoksen mukaisesti.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
19.3.2018

Sivu
13

Kelan-korvausluokka III sisältää työhyvinvointipalvelut, jotka eivät kuulu Kela-korvauksen piiriin. Näitä ovat mm. työnohjaus, työkykykoordinaattorin palvelut. Työhyvinvointiin liittyvistä palveluista voidaan sopia
työpaikan tarpeen mukaan. Työhyvinvointipalvelut on esitetty liitteenä
olevassa sopimusluonnoksessa.
Sopimusluonnoksessa on lisäksi yleiset sopimusehdot.
Kunnan päätösvallassa ei sinänsä nykytilaan verrattuna tapahtuisi muutosta, sillä järjestämisvastuu on ollut Lapin-sairaanhoitopiirillä 1.10.2017
lukien.
Työterveyshuollon palvelujen tuottamisvastuun siirtyessä Työterveys LAPPICA:lle, työterveyshuollon peruspalvelut tarjotaan samoissa toimipisteissä kuin nykyisinkin.
Työntekijöiden näkökulmasta palveluiden saatavuus lähipalveluna voisi
parantua ison organisaation rekrytointituen ja mahdollisten etävastaanotto- ja etäkonsultaatiopalveluiden kehittämisen myötä.
Siirto vakiinnuttaisi työterveyshuollon hallinnon, antaisi kokemusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta. Kustannuksiltaan siirto lienee kustannusneutraali.
Sopimuksen irtisanomisaika on 3 kuukautta.
Liite
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Khall 67 § Enontekiön vammaisneuvoston jäsenet, vammaisneuvoston toimintasääntö ja talousarvio v.2018
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Hyvinvointilautakunta 30.11.2017 § 50
Päätös:
Vammaisneuvoston jäseniksi hyvinvointilautakunta esittää:
Jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen
Per Oula Juuso

Birgitta Eira
puheenjohtaja
Mika Heikura
kunnanhallituksen nimeämä
luottamushenkilö jäsen

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Timo Leppäjärvi

Riitta Vieltojärvi

Maarit Rinne

Asta Niemelä

Heidi Risto

Anu Ollila

Jari Stoor

Jenniina Eira

Virpi Labba

Ulla Keinovaara

Toimintasääntö ja määräraha esitetään ehdotuksen mukaan.
Tarvittaessa määrärahaa voidaan tarkistaa, mikäli toiminta sitä edellyttää.
Käsittely:
Perusturvajohtaja esitti että vammaisneuvoston jäseneksi esitetään lisäksi Virpi Labba, Birgitta Eiran varajäseneksi Per Oula Juuso, Jari Stoorin
varahenkilöksi Jenniina Eira. Kokouksessa esitettiin Virpi Labban varajäseneksi Ulla Keinovaara ja Maarit Rinteen varajäseneksi Asta Niemelä.
Ehdotus:
Enontekiön hyvinvointilautakunta esittää että vammaisneuvoston toimintasäännöksi hyväksytään esityslistan oheismateriaalina oleva esitys. Hyvinvointilautakunta esittää, että vammaisneuvosto tarvittaessa tekee muutosesityksiä toimintasääntöön saatuaan kokemusta toiminnasta.
Vammaisneuvoston talousarvioksi hyvinvointilautakunta esittää
3 100 €. Kunnanhallitus voi siirtää määrärahan hyvinvointilautakunnan
talousarvioon. Hyvinvointilautakunta esittää, että vammaisneuvosto tekee
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määrärahan käyttösuunnitelman ja esittää sen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi. Määräraha kattaa vammaisneuvoston kokouskulut, vammaisneuvoston jäsenten koulutuskulut ja vammaisneuvoston järjestämistä tilaisuuksista aiheutuvat kulut, vammaisneuvoston esittämät avustukset vammaisjärjestöille tai vammaisten kuntalaisten toimintaan, vammaisneuvoston
tilaamat selvitykset ja kehittämistyöt.
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi nimetään seuraavat:
Jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen
esitetään kokouksessa

Birgitta Eira
kunnanhallituksen nimeämä
puheenjohtaja
Mika Heikura
kunnanhallituksen nimeämä
luottamushenkilö jäsen

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Timo Leppäjärvi

Riitta Vieltojärvi

Maarit Rinne

esitetään kokouksessa

Heidi Risto

Anu Ollila

Jari Stoor

esitetään kokouksessa

esitetään kokouksessa

esitetään kokouksessa

Selostus:
Vammaisilta henkilöiltä, vammaisjärjestöiltä, ja vammaisten henkilöiden
palvelujen tuottajilta on pyydetty esityksiä vammaisneuvoston jäseneksi.
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Birgitta Eira katsoo että vammaisneuvoston
määrärahan tulisi olla vähintään 5000 €, jotta vammaisneuvosto voi toimia
vaikuttavasti.
Päätöshistoria:
Khall 25.8.2017 266 § Vammaisneuvoston asettaminen
Päätös
Kunnanhallitus nimesi vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Birgitta Eiran ja
sihteeriksi perusturvajohtajan.
Kunnanhallitus nimesi hallintosäännön mukaisesti toiseksi jäseneksi Mika
Heikuran vammaisneuvostoon.
Kunnanhallitus päätti antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi
koordinoida vammaisneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen
ym. asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.
Käsittely
Taru Mäkitalo esitti valittavaksi Mika Heikuran.
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Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Birgitta Eiran ja
sihteeriksi perusturvajohtajan.
Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön mukaisesti toisen valtuutetun vammaisneuvostoon.
Kunnanhallitus päättää antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi
koordinoida vammaisneuvoston perustamisen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen
ym. asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.
Selostus
Kuntalain (410/2015) 5. luvun 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnan hallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.
Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Näihin valitaan vähintään
2 valtuutettua.
Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Lainsäädännössä korostetaan vammaisten henkilöiden esittämien tarpeiden
ja näkökohtien huomioon ottamista sekä eri viranomaisten ja vammaisjärjestöjen välisen yhteistoiminnan merkitystä vammaisten henkilöiden aseman
ja olosuhteiden kehittämisessä. Vammaisneuvoston toimiala on laaja. Se
käsittää kaikki ne kunnan toiminnot, jotka liittyvät vammaisten ihmisten
elämiseen ja arkeen.
Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto voivat kukin nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa,
jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Vaikuttajaelimien edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Neuvostolla on oikeus kutsua kokoukseen kuultavaksi kunnan viranhaltijoita ja tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.
Liite
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Khall 68 § Esitys kunnanhallitukselle koulunkäynninohjaajan toimien perustamiseksi toistaiseksi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Merkitään, että Elina Rousu-Karlsen poistui kokouksesta tämän pykälän
jälkeen klo 17.40.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.
Selostus
Elinvoimalautakunnan 5.2.2018 § 135 on nähtävillä kokouksessa.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 27.2.2018 § 141
Päätös: Esityksen mukaan.
Ehdotus (kehitysjohtaja):
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa
1.8.2018 alkaen kaksi koulunkäynninohjaajan toimea (suomenkielinen ja
saamenkielinen) ja päättää, että niiden kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto. Valinnassa painotetaan erityisesti aikaisempaa toimimista oppilaan
henkilökohtaisena ohjaajana, kykenemistä yhteistyöhön eri sidosryhmien
kanssa, hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta.
Selostus:
Kunnanhallitus käytti kokouksessaan 12.2.2018 § 32 otto-oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen (5.2.2018 § 135) koskien koulunkäynninohjaajien
toimien täyttämistä toistaiseksi. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian
elinvoimalautakunnalle siten, että lautakunnan on noudatettava hallintosäännön 36 §:ää koskien toimen perustamista ja §:ää 34.1. (kohta 6) koskien täyttölupaa.
Ensi lukuvuotena Hetan yhtenäisessä peruskoulussa alkuopetuksessa jatkaa
oppilas, jolla on selkeä tarve ja oikeus ohjaajaan antamaan tukeen. Lisäksi koululla on useita maahanmuuttajaoppilaita, joiden integroiminen
yleisopetukseen ei onnistu ilman ohjaa-avun lisäämistä.
Karesuvannon koululla on tarve saamenkieliselle koulunkäynninohjaajalle,
koska yhdysluokissa on neljäkin eri vuosiluokkaa ja luokissa on oppilaita, joilla on tarve ja oikeus ohjaajan tukeen.
Talousarviossa on varauduttu näiden tehtävien täyttämiseen määräaikaisina, joten päätös ei tuo lisämenoja opetustoimen raamiin.
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(Ei julkinen/salassapidettävä (julkisuuslaki 24 kohta 23)
Khall 69 § Velkajärjestelysaatavan poistaminen kirjanpidosta
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Khall 70 § Yhteistyökysely Karesuvannon monitoimitalon rakentamisesta
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Käsittely
Merkitään, että Elina Rousu-Karlsen palasi kokoukseen tämän pykälän alussa klo 16.44.
Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän ajaksi.
Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja toimii pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan.
Jaakko Alamattila poistui kokouksesta klo 16.50 ja palasi kokoukseen klo
16.53.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus toteaa, että kunta on yritysystävällinen ja suhtautuu esitykseen myönteisesti. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle tehtäväksi
selvittää yhteistyöesityksen edut, mahdollisuudet ja haasteet yhteistyössä infrastruktuuri toimialan sekä kehittäminen ja elinvoima toimialan
kanssa.
Selostus
Joni ja Kari Kotavuopio ovat toimittaneet 20.2.2018 kuntaan yhteistyökyselyn Karesuvannon monitoimitalon rakentamiseen liittyen.
Kirje on nähtävillä kokouksessa.
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Khall 71 § 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 26.2.18.3.2018
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja)
-22.2.2018
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja)
-27.2.2018
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Khall 72 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan elinvoimalautakunnan esityksen
mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätöshistoria
Elinv.ltk 27.2.2018 § 143
KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET/KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN
Päätös: Mauri Kivelä jääväsi itsensä pykälän ajaksi. Esityksen mukaan.
Päätösehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuostooikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Yhteenveto liitteenä (liite 1).
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Khall 73 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Elli-Maria Kultima: Autoja hankkiessa tulee selvittää kustannukset eri
vaihtoehtojen osalta hybridiauton kustannus/hinta? Miten toimii pitkät
matkat huomioiden.
Birgitta Eira: Tiedonkulku ja sen varmistaminen. Painotetaan että mikäli
varsinainen jäsen on estynyt esim. tilaisuuteen osallistunut, pyydetään
varajäsentä paikalle. Lisäksi tiedonkulku ja asioiden toimeenpano toteutuu suunnitellusti ja luotettavasti.
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Khall 74 § Sopimus SLP KUSTANNUKSEN ja Enontekiön kunnan kanssa
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen ja antaa kunnanjohtajalle oikeuden täsmentää sopimusta tarvittaessa.
Selostus
SLP KUSTANNUKSEN kanssa on neuvoteltu Enontekiön kunnan Riekko-sivun julkaisemisesta Enontekiön Sanomissa.
Liitteenä sopimusluonnos.
Liite
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Kokouspäivämäärä
19.3.2018

Pykälät
60-74

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 60,61,62,63,64,65,70,71,72,73.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 66,67,68,69,74.
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: 66,67,68,69,74.

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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