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332 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
333 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
334 § Saamenkielisen opetuksen suunnitelma
335 § Enontekiön kuntastrategian hyväksyminen
336 § Hallintosäännön muuttaminen
337 § Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä/ Pentti Mäkitalo
338 § Valtuustoaloite/ Muistolehdon saaminen Kilpisjärvelle
339 § Valtuustoaloite/ Enontekiön kunnan alueella olevien teiden korjaukset
340 § Oikaisuvaatimus vapaa-aikasihteerin valinnasta
341 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi
2018
342 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
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Khall 331 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Pentti K. Keskitalo ja Jaakko Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että poistettiin asialistalta Vuoden 2017
talousarvion muuttaminen/opetustoimi
Käsittely
Elli-Maria Kultima esitti pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamtattilaa ja
Outi Kurkela Pentti K. Keskitaloa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanjohtaja esitti, että poistetaan esityslistalta Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen/opetustoimi.
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
17.11.2017 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 332 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tapahtumat
-

Luminous 100 Saanan valaisu

-

Kunnan itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2017

-

Revontultenmaa – Välähdyksiä Enontekiön historiasta ja nykyisyydestä/ Kirjan julkaisu 6.12.2017

-

Kuntakonsernin pikkujoulut 15.11.2017

Kokoukset, foorumit ja seminaarit
-

Liikennetyöryhmä 5.12.2017

Tapaamiset
-

Storfjordin kunnanjohtajan tapaaminen 30.11.2017

Luottamushenkilöiden koulutus
-

Revontuliopiston toteuttama luottamushenkilökoulutus 27.11.2017
(Kittilä ja Enontekiö)

Muut asiat

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat
-

Työsuojeluvaalit

-

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen
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Khall 333 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Ei ollut.
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Khall 334 § Saamenkielisen opetuksen suunnitelma
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi rehtorin esittelyn suunnitelmasta tiedoksi.
Pidettiin tauko klo 15.28-15.40, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Käsittely
Rehtori Laila Nikunlassi oli paikalla esittelemässä suunnitelmaa, jonka
jakoi kokouksessa osallistujille.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi:
Kunnanhallitus merkitsee rehtorin esittelyn suunnitelmasta tiedoksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee suunnitelman tiedoksi.
Selostus
Kunnanhallitus on käyttänyt otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen
3.4.2017 § 39, jolla lautakunta siirsi saamenkielisen luokanopettajan
koulukeskuksen saamenkielisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2017 –
31.7.2018.
Kunnanhallitus päätti 31.5.2017 § 179 palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan on huomioitava pitemmällä aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely
Karesuvannon saamenkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetty
oikaisuvaatimus perusteluineen.
Lisäksi kunnanhallitus antoi tuolloin sivistystoimen tehtäväksi laatia
Karesuvannon saamenkielisen opetuksen järjestämisestä koskeva suunnitelma
ja esitellä suunnitelma kunnanhallitukselle silloin, kun rehtorisivistys-toimenjohtaja tulee kunnanhallituksen kuultavaksi ennen kuin
päätös toimeenpannaan.
Suunnitelma on pyydetty rehtorilta ja hänet on kutsuttu kokoukseen kertomaan suunnitelmasta.
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Khall 335 § Enontekiön kuntastrategian hyväksyminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Enontekiön kuntastrategian 2025 kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystä seuraavasti, minkä
hallitus hyväksyi yksimielisesti.
Lisättiin kohtaan Terveys on hyvinvointimme edellytys toimenpiteiksi seuraavat suunnitelmat:
-Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemista ja vanhusten palveluista
-Lasten ja nuoreten hyvinvointisuunnitelma.
Lisättiin kohtaan Yhteistyö on elinvoiman perusta Enontekiö on yritysmyönteinen kunta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Enontekiön kuntastrategian 2025.
Selostus
Kuntalain mukaan kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategialla on keskeinen asema kunnan toiminnan ohjaamisessa.
Valtuusto on talousarvion 2016 yhteydessä päättänyt, että kunnassa valmistellaan pitemmän aikavälin kuntastrategia. Edellinen kuntastrategia on
hyväksytty vuonna 2012. Kuntastrategia tarkistetaan kuntalain mukaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
Kunnanhallitus on 11.4.2016 hyväksynyt kuntastrategian laadintaprosessin
seuraavasti:
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Kunnanhallitus on hyväksynyt 9.5.2016 valmistelun lähtökohdat seuraavasti:
- Uuden kuntalain asettamat vaatimukset (+muut lait)
- Itsehallintoalueuudistus
- Muutostrendit ja toimintaympäristön muutokset
- Enontekiön ja enontekiöläiset erityispiirteet
- Johtamisen ja hallinnon muutos
- Arvoperustainen strategia
Lisäksi kunnanhallitus on 27.2.2017 pyytänyt lausunnot 31.3.2017 mennessä
kunnan verkkosivulla kuntalaisilta, yrittäjiltä, yhdistyksiltä, vapaaajan asukkailta, kuntakonsernilta, Käsivarren paliskunnalta, Näkkälän
paliskunnalta, Metsähallitukselta (Enontekiön toimipiste) ja Saamelaiskäräjiltä.

Uusi kuntastrategia on arvopohjainen. Valmistelua on tehty mm. kylätilaisuuksissa, valtuustoseminaareissa, kunnanhallituksessa, johtoryhmässä ja
virastokokouksessa. Strategiavalmistelun osana on suoritettu kysely em.
tilaisuuksissa. Strategiassa on pyritty mahdollisimman hyvin huomioimaan
esille tulleita asioita. Tavoitteena on ollut saada tiivis kokonaisuus.
Liite
1 Kuntastrategia 2025 -luonnos
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Khall 336 § Hallintosäännön muuttaminen
Päätös
Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun hallintosäännön muuttamisen valmisteluun.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää käydä evästyskeskustelun hallintosäännön muuttamisen valmisteluun.
Selostus
Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä,
talouden hoitamisesta sekä toimivallasta henkilöstöasioissa.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.5.2017 hallintosäännön ja se on tullut
voimaan 1.6.2017. Hallintosääntöä on tarpeen päivittää esille tulleiden
asioiden osalta.
Hallintosäännön muutostarpeita on käsitelty johtoryhmässä ja kysytty toimialajohtajilta ja –vastaavilta muutostarpeita erikseen. Kokouksessa esitellään hallintosääntöön valmisteltuja muutoksia.
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Khall 337 § Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä/ Pentti Mäkitalo
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto
myöntää Pentti Mäkitalolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.
Kunta kiittää Pentti Mäkitaloa työstä Enontekiön kunnan hyväksi.
Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaa Pentti Mäkitalon sijaan
uuden jäsenen.
Käsittely
Jaakko Alamattila esitti, että kunta kiittää Pentti Mäkitaloa työstä
Enontekiön kunnan hyväksi, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto
myöntää Pentti Mäkitalolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaa Pentti Mäkitalon sijaan
uuden jäsenen.
Selostus
Pentti Mäkitalo on toimittanut kuntaan 20.11.2017
seuraavan sähköpostiviestin: ”Eroan tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.
Pentti Mäkitalo”
Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017-2021
Jäsen
Birgitta Eira
puheenjohtaja
Hannu Ranta
varapuheenjohtaja
Pentti Mäkitalo

Varajäsen
Oula-Matti Palojärvi

Alpo Vuontisjärvi

Alpo Peltovuoma

Ulla-Maija Syväjärvi

Sannamari BlinnikkaTyrväinen

Ltk
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Khall 338 § Valtuustoaloite/ Muistolehdon saaminen Kilpisjärvelle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta, että muistolehto on toteutettu seurakunnan
toimesta Kilpisjärvelle.
Selostus
Birgitta Eira on tehnyt 7.12.2016 seuraavan aloitteen: Muistolehto/-kivi
Kilpisjärvelle valmistuisi jouluksi 2017. Outi Kurkela yhtyi aloitteeseen.
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Khall 339 § Valtuustoaloite/ Enontekiön kunnan alueella olevien teiden
korjaukset
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunta on eri yhteydessä ottanut teiden korjausasiat esille Lapin ELY-keskuksen kanssa.
Selostus
Ulla Keinovaara on tehnyt 7.12.2016 seuraavaan kirjallisen valtuustoaloitteen:
Kunnan tulisi ajaa Enontekiön alueella olevia huonokuntoisia ja vaarallisia teitä (kuopat ja hypyt) korjattavaksi.
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Khall 340 § Oikaisuvaatimus vapaa-aikasihteerin valinnasta
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen Inka Alapurasen esittämien vaatimusten osalta.
Kunnanhallitus kumosi kunnanhallituksen päätöksen 15.11.2017 § 323.
Kunnanhallitus päätti valita vapaa-aikasihteerin virkaan Inka Alapurasen
ja varalle Anneli Kultiman.
Inka Alapuranen on hakijoiden ansiovertailun ja kokonaisarvion perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävä.
Lisäksi kunnanhallitus totesi, että kunnanhallituksen valintapäätöksestä
15.11.2017 on voinut tehdä oikaisuvaatimuksen ja tähän on annettu ohjeet
oikaisuvaatimuksen tekijälle.
Merkitään, että Ulla Keinovaara ja Outi Kurkela poistuivat kokouksesta
tämän pykälän jälkeen klo 16.50.
Käsittely
Jaakko Alamattila, Pentti K. Keskitalo ja Ulla Keinovaara kannattivat
kunnanjohtajan päätösehdotusta.
Elina Rousu-Karlsen esitti, että kunnanhallitus ei hyväksy Inka Alapurasen esittämää oikaisuvaatimusta. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä.
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 Elina Rousun esitystä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti K., Kurkela Outi, Näkkäläjärvi Janne) ja 2
”ei” ääntä (Karlsen-Rousu Elina, Kultima Elli-Maria). Todettiin, että
kunnanjohtajan päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen Inka Alapurasen esittämien vaatimusten osalta.
Kunnanhallitus kumoaa kunnanhallituksen päätöksen 15.11.2017 § 323.
Kunnanhallitus päättää valita vapaa-aikasihteerin virkaan Inka Alapurasen
ja varalle Anneli Kultiman.
Inka Alapuranen on hakijoiden ansiovertailun ja kokonaisarvion perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävä.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen valintapäätöksestä
15.11.2017 on voinut tehdä oikaisuvaatimuksen ja tähän on annettu ohjeet
oikaisuvaatimuksen tekijälle.
Selostus
Inka Alapuranen on toimittanut 30.11.2017 kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 15.11.2017 § 323/ Vapaaaikasihteerin viran täyttäminen.
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Oikaisuvaatimus koskee kunnanhallituksen päätöstä 15.11.2017 § 323, jossa
kunnanhallitus päätti valita vapaa-aikasihteerin virkaan Katriina Siepin
ja varalle Anneli Kultiman. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, kunnanhallitusta kumoamaan 15.11.2017 323 §, tekemänsä päätöksen, jossa Enontekiön
kunnanhallitus päätti valita vapaa-aikasihteerin virkaan Katriina Siepin
ja varalle Anneli Kultiman ja että kunnanhallitus ottaa asian uudelleen
käsiteltäväksi ja valitsee vapaa-aikasihteerin virkaan minut, Inka Alapurasen.
Kunnan jäsenellä tai asianomaisella on oikeus tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus kunnan muiden viranomaisten kuin valtuuston päätöksistä,
joista tehdään kunnallisvalitus. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle elimelle. Oikaisuvaatimus on laadittava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Oikaisuvaatimus on saapunut kuntaan 30.11.2017. Kunnanhallituksen kokouksen 15.11.2017 pöytäkirjasta on toimitettu ote oikaisuvaatimusohjeistuksineen oikaisuvaatimuksen jättäjälle 20.11.2017 sähköpostilla. Näin ollen
oikaisuvaatimus on saapunut kuntaan määräajan puitteissa.
Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuusperusteilla että
laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt laillisuusvirheet on
tutkittava ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen
tekijän tarkoituksenmukaisuusperusteet huomioon ottaen. Oikaisuvaatimusta
käsittelevä viranomainen on siten sidottu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin eikä voi käsitellä asiaa oikaisuvaatimusasiana tätä laajemmin.
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävästä päätöksestä säädetään hallintolaissa, jossa todetaan mm. seuraavaa: otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen
tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Päätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin.
Hallintolain 45 §:n 2 momentin kohdan 2 mukaan päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia.
Liite
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Khall 341 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2018
Päätös
Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät.
Kunnanhallitus antoi viranhaltijoille tehtäväksi valmistella em. kokouspäivät huomioiden kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2018, mikä tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.
Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että se vahvistaa valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät.
Kunnanhallitus antaa viranhaltijoille tehtäväksi valmistella em. kokouspäivät huomioiden kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2018, mikä tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Selostus
Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi on
kuvattu asiakirjassa, joka esitellään kokouksessa.
Asiakirja sisältää Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvien toimintojen aikataulun, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä pidemmän aikajakson aikana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla tarkoituksena on
helpottaa ja jäntevöittää talousprosessia, toimielinten, vaikuttajaelinten ja foorumien sekä muiden kokousten yhteensovittamista. Aikataulutusta
joudutaan vuoden kuluessa tarkentamaan, mutta vuoden alussa vuosikelloon
merkitään ainakin suunnittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, lautakuntien, vaikuttajaelinten kokoukset, foorumit sekä tärkeät määräajat,
kuten talousarvion ja -suunnitelman valmisteluaikataulu. Asiakirja laitetaan kunnan sisäiseen verkkoon ja verkkosivulle.
Liite
3 Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi
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Khall 342 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 15.11.2017 ja
29.11.2017 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 15.11.2017 ja 29.11.2017 ja
käsitellyt seuraavat asiat:
15.11.2017
75 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
76 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
77 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018
78 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen/Osuuspankin kiinteistö
79 § Enontekiön kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 hyväksyminen
80 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
29.11.2017
81 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
82 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
83 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen valtuustossa
84 § Vuosien 2018-2020 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen
85 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
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Khall 343 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099065 kiinteistöjen
kunnostus, kustannuspaikkaan 099059 Karesuvannon koulu/päiväkoti
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.
Käsittely
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 17.05-17.10, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan siten, että Outi Kurkela on saapunut
kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 16.11.2017 § 96
Päätös: Esityksen mukaan.
Ehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle: 14 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta:
099065 Kiinteistöjen kunnostus(14 000€), kustannuspaikalle 099059 Karesuvannon koulu/päiväkoti (37 000€).
Karesuvannon koulun muutostöiden/remontoinnin investointikustannukseksi
muodostuu yhteensä 51 000€.
Selostus:
Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 30.5.2017 §67 alla olevan mukaisesti.
Alkuperäiseen kustannusarvioon on toteutunut ylitystä 13 565€, tämä johtuu alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaa: ilmastoinninjärjestämisestä, piha-alueen murskettamisesta sekä osittaisesta pihavalaistuksen uusimisesta. Purkutöiden yhteydessä paljastui myös olemassa olleita kosteusvaurioita jotka korjattiin remontin yhteydessä.
Tekn.ltk. 67 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116 JYPPYRÄN
KAAVATIET KOHTEESEEN: KARESUVANNON KOULU / RYHMÄPÄIVÄKODIN VAATIMAT MUUTOSTYÖT KOULUN TILOIHIN.
Selostus:
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.5.2017 §70 päättänyt siirtää varhaiskasvatuksen toiminnot Karesuvannossa koulun tiloihin 1.8.2017 alkaen.
Sivistyslautakunta on esittänyt tekniselle lautakunnalle, että tekninen
lautakunta laatii hyväksyttävät suunnitelmat, kustannusarvion ja toteuttaa hankkeen.
Muutostyön vaatimat toimenpiteet:
- Ulkoportaan uusiminen rakennusmääräysten mukaiseksi
- portaan alle vaunutila
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- portaan yläpuolisen katoksen laajennus
- kuraeteisen rakentaminen tuulikaapin tilalle
- tupakeittiön ja käytävän lattiamaton uusiminen
- WC:n laajennus ja kalustus
- siivouskomeron rakentaminen varastotilaan
- ovien muutostöitä
- keittiön välilaatoituksen uusiminen ja uusi jää/pakastekaappi
- ilmanvaihdon rakentaminen tiloihin
- tarvittavat sähkö ja putkityöt
Koulupuolen muutostyöt
- Opettajain taukotilan keittiökalusteet
Liitteessä 1/67§ on pohjakuva muutostöitä koskevasta alueesta.
Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannusarvio on, liitteen 2/67§ mukaisesti 36 844 €
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutostyöt koulun
tiloihin, 37 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta 099116 Jyppyrän
kaavatiet (130 000 €)
Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoinnin
aloituslupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan, 37 000€ siirron kohteeseen Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutostyöt koulun tiloihin
Kohteen vastuuviranomaisena toimii rakennusmestari-rakennustarkastaja.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
--------------
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Khall 344 § Talousarvion toteutuminen 1-11/2017
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-11 tiedoksi ja edellyttää, että toimialajohtajat ja –vastaavat, muut vastuuviranhaltijat ja
lautakunnat noudattavat tiukkaa kulukuria ja talouden seurantaan niin,
että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2017 mukaisina.
Selostus
Selvitys toteutumisesta annetaan kokouksessa.
Oheismateriaali
1 Talousarvion toteutuma 1-11
Tiedoksi
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Khall 345 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudatettavaksi lautakunnille, toimialajohtajille ja –vastaaville, muille vastuuviranhaltijoille, kirjanpitoon sekä kunnan tytäryhtiöille.
Kunnanhallitus toteaa, että täytäntöönpano-ohjeeseen voidaan tehdä tarkennuksia virkatyönä.
Selostus
Kunnanvaltuusto on 29.11.2017 hyväksynyt talousarvion ja –suunnitelman
2018-2020. 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-ohjeet (esitellään kokouksessa)
Tiedoksi
Lautakunnat
Toimialajohtajat ja -vastaavat
Vastuuviranhaltijat
Kirjanpito
Enontekiön kunnan tytäryhtiöt
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Khall 346 § Evästyskeskustelu Sote-kiinteistöistä
Päätös
Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun asiasta.
Käsittely
Kehitysjohtaja Hannu Autto oli paikalla selvittämässä asiaa kunnanjohtajan kanssa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun asiasta.
Selostus
Tämänhetkinen valmistelu esitellään kokouksessa.
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Khall 347 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

Päätös
Kunnanhallitus päätti asettaa presidentinvaaleja 2018 varten seuraavat äänestysaluekohtaiset vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan:
Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu
Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Lilja Kultima, varapuheenjohtaja
Tuomas S Palojärvi
Karen-Anna Proksi
Paavo Isohanni
Varajäsenet
Sirkku Laurila
Iisak Vanhapiha
Jouko Alapoikela
Kaaresuvanto
Paula Syväjärvi, puheenjohtaja
Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja
Ulla-Maija Syväjärvi
Sannamari Blinnikka-Tyrväisen
Antti-Oula Juuso
Varajäsenet
Iina-Marja Juuso
Yrjö Hedman
Saara Ketola
Kilpisjärvi
Veikko Aaltonen, puheenjohtaja
Pirjo Hakala, varapuheenjohtaja
Juha Tornensis
Leena Ohenoja
Marjut Muotkajärvi
Varajäsenet
Eeva-Sisko Tornensis
Sirpa Keskitalo
Esa Aidantausta
Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi
Elma Vuontisjärvi, puheenjohtaja
Aulis Harju, varapuheenjohtaja
Onni Niemelä
Asta Niemelä
Pirjo Oilio
Varajäsenet
Kaija Eira
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Ulla Keinovaara
Seppo Keskitalo
Vaalitoimikunta
Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Paavo Isohanni, varapuheenjohtaja
Jenni Peteri
Varajäsenet
Anni Näkkäläjärvi
Emmi Wathén
Anja Ohenoja
Käsittely
Todettiin, että osa on ilmoittanut ettei ole käytettävissä tehtävään.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä presidentinvaaleja 2018 varten kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin oltava vähintään kolme seuraavasti:
Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä presidentinvaaleja 2018 varten yhden tai useamman vaalitoimikunnan, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin oltava vähintään kolme seuraavasti:
Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu
Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Lilja Kultima, varapuheenjohtaja
Tuomas S Palojärvi
Karen-Anna Proksi
Paavo Isohanni
Varajäsenet
Sirkku Laurila
Iisak Vanhapiha
Jouko Alapoikela
Kaaresuvanto
Paula Syväjärvi, puheenjohtaja
Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja
Elsi Kurki
Sannamari Blinnikka-Tyrväisen
Antti-Oula Juuso
Varajäsenet
Anna-Reetta Niemelä
Joona Kotavuopio
Saara Ketola
Kilpisjärvi
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Veikko Aaltonen, puheenjohtaja
Pirjo Hakala, varapuheenjohtaja
Juha Tornensis
Leena Ohenoja
Marjut Muotkajärvi
Varajäsenet
Eeva-Sisko Tornensis
Sirpa Keskitalo
Esa Aidantausta
Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi
Elma Vuontisjärvi, puheenjohtaja
Aulis Harju, varapuheenjohtaja
Onni Niemelä
Asta Niemelä
Pirjo Oilio
Varajäsenet
Kaija Eira
Raili Suomi
Seppo Keskitalo
Vaalitoimikunta
Heikki Järvistö, puheenjohtaja
Paavo Isohanni, varapuheenjohtaja
Minna Vaari
Varajäsenet
Anni Näkkäläjärvi
Emmi Wathén
Anja Ohenoja
Selostus
Presidentinvaali toimitetaan 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali
11.2.2018.
Äänestysalueita on yhteensä neljä: Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu, Kaaresuvanto, Kilpisjärvi ja Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi.
Vaalilaki 15 §
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
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ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä
puolueita. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja
varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen
edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta
edustavaa henkilöä.
Vaalitoimielinten valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan sekä naisia
että miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Tiedoksi
Valitut (ote)
Keskusvaalilautakunta
Luottamushenkilökortisto
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Khall 348 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus päätti, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin
kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja toi kunnanhallitukselle tietoon 16.11.2017 sopimuksen kiinteistön merkitsemiseen liittyen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 15.11.201710.12.2017
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta
- 30.11.2017
Elinvoimalautakunta
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Khall 349 § 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
Elinvoimalautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset
16.11.2017 § 94. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Liitteenä on kopio lautakunnan päätöksestä.
Liite
5 Elinvoimalautakunta 16.11.2017

§ 94

Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
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Khall 350 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Outi Kurkela: Kunnan toimistotyöntekijöiden palkkauksen nostaminen ja
tarkastaminen ylöspäin.
Elli-Maria Kultima: Kilpisjärven monitoimitalolla on pidettävä eri toimijoiden kanssa yhteinen tilaisuus, jossa päätetään talon käyttö/säännöt.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
331,332,333,334,335,336,337,338,339,341,342,343,344,346,348,
349,350,351.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 345,347.
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: 345,347.

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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Valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
11.12.2017

Pykälä
340

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja
sähköposti:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: Faksi: 029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus

valitusaika
30 päivää

pykälä: Kunnanhallitus 11.12.2017 § 340.
Hallintovalitus

valitusaika

pykälät –
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
valitusaika

pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei oteta lukuun.
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan
tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume-
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ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain
21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä
voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös
nimi, osoite ja postiosoite
–

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1)
nimi, osoite ja postiosoite
–

pykälät

Oikeudenkäyntimaksu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallintooikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki).
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165
Käyntiosoite: Ounastie 165
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15
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Lisätietoja
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
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