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Asialista
17 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
18 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
19 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset
raportit kokouksista
20 § Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätökseen 16.11.2017
§ 99 Kilpisjärven monitoimitalon tilojen käyttömaksu
21 § Omistajaohjauksen antaminen kunnan omistamille kiinteistöyhtiöille
22 § Myyntitarjous Jussaenon asunnoista
23 § Kunnan omistamien asuntojen myyminen
24 § Saamenkielisen opetuksen suunnitelma
25 § Evästyskeskustelu saamelaiskäräjälain muuttamisesta annettavasta
lausunnosta
26 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin yhdistelmäviran perustaminen
27 § Pääkirjanpitäjä/Controllerin viran perustaminen
28 § Enontekiön vanhusneuvoston toimintasääntö, toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2018
29 § Edustajan ja varaedustajan nimeäminen saamen kielen vaikuttamistoimielimeen
30 § Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätökseen 5.2.2018 §
131
31 § Lapin ulosottoviraston ilmoitus ulosottoperusteen vanhentumisesta
(Ei julkinen/salassapidettävä (julkisuuslaki 24 kohta 23)
32 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
33 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
34 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille
ottamat asiat
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Khall 17 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Ulla Keinovaara ja Outi Kurkela. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Merkitään, että oikaisuvaatimusta koskeva asia käsitellään seuraavassa
kokouksessa.
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.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
12.2.2018

Sivu
4

Khall 18 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo
15.20-15.30, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan samalla kokoonpanolla.
Käsittely
Merkitään, että ma. pakolaiskoordinaattori Miliza Kimmel kertoi pykälän
aluksi kiintiöpakolaisia koskevista asioita kunnanhallitukselle mm. kotoutumisasioita sekä rahoituksen ja opetuksen järjestämistä koskevia asioita.
Todettiin, että jokainen toimiala hoitaa omaan toimialaan kuuluvat tehtävät myös maahanmuuttajiin liittyen.
Tuotiin tiedoksi lisäksi seuraavat asiat:
- Kunnanjohtaja on hoitanut oman toimensa ohella työsuojelupäällikön
tehtäviä ja se on työllistänyt viime aikana merkittäväksi.
Työsuojelupäällikkönä toimii 9.2.2018-28.2.2018 Enontekiön kunnassa
hallintojohtajan päätöksellä Matti Ikonen. Hän aloittaa työt 1.3.
Enontekiön ja Muonion kuntien määräaikaisena (1.3.2018-31.12.2019)
henkilöstökoordinaattorina, johon tehtäviin kuuluu mm. kuntien työsuojelupäällikön tehtävät. Kunnanjohtaja on luovuttanut työsuojelupäällikön tehtävät määräaikaiselle henkilöstökoordinaattorille 9.2.2018 lukien.
- 100-vuotissyntymäpäivät 4.3.2018
- 28.2. Valtiovarainministeriön edustajien tapaaminen yhdessä saamelaisalueen kuntien kanssa Helsingissä. Kunnan luottamushenkilöedustaja ja
kunnanjohtaja osallistuvat tilaisuuteen.
Lisäksi Birgitta Eira toi esille luottamushenkilöille suunnatun kirjan
hankkimisen halukkaille luottamushenkilöille ja Seppo Alatörmänen toi
esille, että eri tilaisuuksista tulisi laittaa nopealla aikataululla tietoa luottamushenkilöjohdolle.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tapahtumat
Kokoukset, foorumit ja seminaarit
-

16. -17.1 Aurora Summit 2018, Muonio
19.1 Enontekiön neuvottelukunnan kokous, Helsinki
25.1 Tunturi-lapin Kehitys ry:n toiminnan kehittämispalaveri yhdessä
Muonion kunnan edustajien kanssa, Hetta
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29.1. Saamelaiskäräjien ja Enontekiön kunnan yhteistyötapaaminen
31.1. Kuntatalousyksikön käsittely/tapaaminen
Kuntalaisfoorumi 13.2.2018 klo 17

Tapaamiset
-

-

24.1 Enontekiön Sanomien omistajatahon edustajan tapaaminen, Hetta
25.1 Saamelasikäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan kuulemistilaisuus, läsnä kunnasta: valtuuston varapuheenjohtaja Birgitta Eira,
kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ja hallintojohtaja Leni Karisaari
31.1 Kansanedustaja Eeva-Maria Maijalan vierailu ja edunvalvonta, Hetta
31.1 Työterveyshuolto, Hetta

Luottamushenkilöiden koulutus
-

24.1 Luottamushenkilöiden jatkokoulutus; Johtaminen, hallinto, infrastruktuuri, varhaiskasvatus, Sähkö Oy

Muut asiat
-

-

23.1. Kunnanjohtajan kehityskeskustelu
26.1. Liikenneviraston päätös/ Julkisen palvelun asettamispäätös ja
maksatuspäätös
29.1 lähetetty Enontekiön kunnan vastaus ”Saamelaisopetus Enontekiön
kunnan kouluissa” Saamelaiskäräjille saamelaisopetuksen tilanteesta ja
kehittämisestä
1.2 Tutustuminen maahanmuuttajien opetukseen
3.2 Tutustuminen autiotupien huoltoon ja Käsivarren erämaahan
6.2 Saamelaisten kansallispäivä, Luovatupa
6.2 Tutustuminen päiväkodin tilanteeseen työtaistelutoimien aikana
5.-18.3 Kunnanjohtajan loma

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat
-

19.2 Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Hetta
21.2 Tunturi-Lapin Kehitys ry yhteistyötapaaminen Muonion kunnan kanssa, Muonio
28.2 SOSTE-tapahtuma, kj:n esitys, Helsinki
Kannustuslisä, kunnan henkilöstöohje
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Khall 19 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Birgitta Eira: Tunturi-Lappi Leader/hallitus; Seita-säätiön lahjoitus
nuorten haettavaksi, joka on matalan kynnyksen raha. Em. olisi hyvä viedä
nuorisovaltuustolle (puheenjohtaja ja sihteeri) tiedoksi.
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Khall 20 § Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätökseen
16.11.2017 § 99 Kilpisjärven monitoimitalon tilojen käyttömaksu
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen 16.11.2017 § 99. Kunnanhallitus päätti kumota elinvoimalautakunnan em. päätöksen siltä osin kun se koski liikuntahallia ja
keittiötiloja.
Kunnanhallitus päätti todeta, että toimivaltainen lautakunta liikuntahallin osalta on hyvinvointilautakunta, jossa vapaa-aikatoimen asiat käsitellään ja kunnanhallitus keittiötilojen osalta.
Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunnan liikuntapaikkoja ja keittiötiloja koskevat periaatteet ja maksut valmistellaan kunnanhallitukselle päätettäväksi.
Käsittely
Keskustelun alussa Elli-Maria Kultima ilmoitti olevansa esteellinen ja
poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Kunnanhallitus päätti, että
puheenjohtajan tässä pykälässä toimii Jaakko Alamattila.
Kunnanjohtajan muutti päätösehdotuksen viimeisen kappaleen loppuun lisättäväksi sanan ”päätettäväksi”.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen 16.11.2017 § 99. Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan
em. päätöksen siltä osin kun se koski liikuntahallia ja keittiötiloja.
Kunnanhallitus päättää todeta, että toimivaltainen lautakunta liikuntahallin osalta on hyvinvointilautakunta, jossa vapaa-aikatoimen asiat käsitellään ja kunnanhallitus keittiötilojen osalta.
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunnan liikuntapaikkoja ja keittiötiloja koskevat periaatteet ja maksut valmistellaan kunnanhallitukselle.
Selostus
Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on tuottaa ja järjestää mm. nuoriso-,
liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimesta.
Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus ja toimielimet päättävät
tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä jollei hallintosäännössä
ole toisin määrätty.
Lautakunnan tehtävänä on hallintosäännön mukaan linjata myös maksut.
Kunnanjohtaja on käynyt keskustelua elinvoimalautakunnan puheenjohtajan
ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan kanssa, jotka ovat pitäneet kunnanhallituksen otto-oikeutta sopivana menettelytapana.
Keittiön tilojen osalta tilojen hallinta on hallinnon toimialalla/keskuskeittiö.
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Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 16.11.2017 § 99
KILPISJÄRVEN MONITOIMITALON TILOJEN KÄYTTÖMAKSU
Päätös:Esittelijä teki esitykseen teknisen korjauksen: Kunnan alueella
toimivilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä keittiön tilojen käyttömaksu on
50 €/vrk. Kunnan ulkopuolisilta käyttömaksu on 100 €/vrk.
Elina Rousu-Karlsen esitti, että liikuntahallin käyttö olisi ilmiasta
kunnan yhdistyksille ja keittiön käyttöön ei vaadittaisi kunnan keittiöhenkilökunnan läsnäoloa, vaan siihen riittäisi ammattitaitoinen, hygieniapassin omaava henkilö. Muuten esittelijän ehdotuksen mukaan. Ulla
Keinovaara kannatti esitystä.
Hannu Ranta esitti, että asia tuotaisiin myöhemmin uudelleen käsittelyyn,
missä käsiteltäisiin kunnan liikuntatilojen käyttöä kokonaisuutena. Esitystä ei kannatettu.
Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys ja sitä oli
kannatettu, lautakunta järjesti äänestyksen. Esittelijän ehdotusta kannattavat sanovat ”JAA” ja Elina Rousu-Karlsenin ehdotusta kannattavat
sanovat ”EI”.
Taru Mäkitalo: Ei.
Pentti K. Keskitalo: Ei.
Elina Rousu-Karlsen: Ei.
Hannu Ranta: tyhjä.
Elli-Maria Kultima. Ei
Ulla Keinovaara: Ei.
Juha-Pekka Mäntyvaara: Ei.
Elina Rousu-Karlsenin esitys tuli elinvoimalautakunnan päätökseksi. Hannu
Ranta jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Ehdotus: rkm-rakennustarkastaja
Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa Kilpisjärven monitoimitalon tilojen
käyttömaksun selostuksessa esitetyssä muodossa.
Selostus:
5.9.2017 Käydyn palaverin yhteydessä sovittiin, että monitoimitalon käytöstä peritään käyttömaksu samaa periaatetta noudattaen kuten Hetan keskuskoulun osalla.
Liikuntahalli:
Liikuntahallin käyttövuoron maksua peritään päivämaksuna 30
€/päivä/puolivuotiskausi 1.1-30.6 ja 1.7-31.12. (Esim. Yhdistys varaa
liikuntahallin neljänä päivänä viikossa vaikka 3 tuntia/kerta, peritään
maksua 4 päivän osalta 120€/puolivuotiskausi). Mikäli yhdistys käyttää
hallia vähemmän kuin 3tuntia /päivä, peritään maksuna
10€/tunti/lukukausi.
Tilapäisen käytön osalta kunnassa toimivilta muilta kuin hallin lukukaudeksi varanneilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä peritään
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joko 15 €/tunti tai 80 €/vrk. Kunnan ulkopuolisilta järjestöiltä peritään
liikuntahallin käyttömaksua 30 €/tunti tai 100 €/vrk.
Käyttömaksu peritään paikallisilta yhdistyksiltä lukukauden päätyttyä
varauskirjan mukaisesti.
Keittiötila:
Keittiön vuokraaminen edellyttää, että joku keittiön vakinaisesta henkilökunnasta on mukana ja vuokraaja maksaa tarvittaessa ko. henkilön palkan. Keittiötyöskentelyssä noudatetaan asetettuja hygieniavaatimuksia.
Kunnan alueella toimivilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä keittiön tilojen
käyttömaksu on 80(50) € / vrk. Kunnan ulkopuolisilta järjestäjiltä peritään vuokraa 120(100) € / vrk. Näyttely-/aulatilan vuokra 25 € / vrk
keittiön vuokraamisen yhteydessä.
Tilaisuuksissa, missä valmistetaan ja / tarjoillaan vain kahvia, hinta on
40 € / kerta. Paikallisyhdistysten kokousten pitäminen kokoustilassa
(jossa pieni keittiötila) on maksutonta.
Tilojen vuokraamisesta tehdään kirjallinen sopimus.
Muut tilat:
Teknisen luokka
Perusluokat

30€/h
20€/h

Majoitus:
Monitoimitalon tiloja ei saa käyttää majoittumiseen. Majoittumisessa on
kuitenkin kaksi poikkeusta:
-

27.4 veteraanipäivän tilaisuus kolmen valtakunnan rajalla. Tiloja
voidaan antaa käyttöön kyseiselle yhdistykselle, joka po. tilaisuuden järjestää.
- koululaisten luokkaretkien käyttöön.
Tilojen käytöstä vastaa ja sopii monitoimitalon tilavarauksista vastaava,
koulun apulaisjohtaja.
Muut asiat:
Videoneuvottelu- ja äänentoistolaitteiden käyttämisestä sovitaan erikseen
apulaisjohtajan kanssa.
Jokaisella vuokraajalla tulee olla nimetty täysi-ikäinen ja luotettava
vastuuhenkilö, jolle tilan avain ja ohjeet luovutetaan.
Kuntosali vuokrataan Saana-Veikot ry:lle 10€/kk. Vuokraaja vastaa tilan
kunnosta, siivouksesta sekä kuntosalilaitteiston turvallisuudesta.
Monitoimitalon tilojen käytöstä ja säännöistä tulee laatia järjestyssääntö, jonka hyväksyy elinvoimalautakunta.
Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Päätös astuu voimaan 1.12.2017
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
Hyvinvointilautakunta
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Khall 21 § Omistajaohjauksen antaminen kunnan omistamille kiinteistöyhtiöille
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kunnanhallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.
Käsittely
Birgitta Eira, Seppo Alatörmänen, Outi Kurkela, Unto Kultima, Berit-Ellen
Juuso ja Jaakko Alamattila ilmoittivat olevan esteellisiä ja poistuivat
kokouksesta tämän pykälän ajaksi.
Todettiin, että pykälä jouduttiin yksimielisesti avaamaan ja käsittelemään uudelleen kokouksen lopuksi, koska toista pöytäkirjantarkastajaa ei
valittu Outi Kurkelan tilalle. Kunnanhallituksen kokoukseen osallistui
tämän pykälän käsittelyn ajan varajäsen Pentti K. Keskitalo ja Taru Mäkitalo etänä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjausta Enontekiön Kehitys Oy:lle,
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille ja Kiinteistö Oy Ounasmajoille
siten, että tavoitteena on mallin 2 mukainen konsernirakenne, jonka valmistelu tulee aloittaa.
Selostus
Hallintosäännön 19 § (kohta 27) mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa
yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Talousarviossa 2018: Kiinteistöyhtiöiden määrän vähentäminen ja keskittäminen yhteen kiinteistöyhtiöön.
Asiasta on teetetty selvitys, joka on liitteenä. Selvityksen mukaan konsernirakenteeksi suositellaan alla olevaa rakennetta:

Kuntakonserni on teettänyt liitteenä olevan selvityksen asiasta. Selvityksessä on tuotu esille mm. seuraavia asioita
-

Enontekiön Kehitys Oy, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot ja
Kiinteistö Oy Ounasmajat voidaan sulauttaa toisiinsa siten, että yksi
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niistä toimii vastaanottavana yhtiönä, johon muut sulautuvat. Vastaanottavan yhtiön toiminimi muutetaan Enontekiön Kiinteistöt Oy:ksi.
Ennen sulautumista sellaiset Enontekiön Kehitys Oy:n omistamat rakennukset ja maa-alue, jotka halutaan siirtää Enontekiön kunnalle, voidaan myydä tai jakaa varojenjakona yhtiön vapaan oman pääoman puitteissa Enontekiön kunnalle.
Enontekiön kunta voi myydä tai sijoittaa Asunto Oy Jussaenon, Asunto
Oy Enontekiön Saanansäde 4:n, Asunto Oy Enontekiön Kilpisrivien ja
Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon osakkeet apporttina Enontekiön
Kiinteistöt Oy:lle.
Lopputuloksena on yllä olevan kuvan mukainen konsernirakenne, mahdollisesti miinuksena myytävät kohteet. Konsernimallissa Enontekiön Kiinteistöt Oy omistaa suoraan suuren osan Enontekiön kunnan kiinteistövarallisuudesta sekä asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet.

Kunnanjohtajan asettamassa kiinteistötyöryhmässä suositellaan em. konsernirakenteeseen siirtymistä.
Liite
1 Selvitys
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Khall 22 § Myyntitarjous Jussaenon asunnoista
Päätös
Kunnanhallitus päätti ilmoittaa, että kunta ei ole kiinnostunut hankkimaan tarjottuja asuntoja.
Käsittely
Taru Mäkitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän ajaksi.
Jaakko Alamattila esitti, että jatketaan neuvotteluja. Outi Kurkela kannatti esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska
oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan
esitystä äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattava Jaakko Alamattilan esitystä äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 ”jaa” ääntä (Berit-Ellen Juuso, Ulla
Keinovaara, Elli-Maria Kultima, Unto Kultima) ja 2 ”ei” ääntä (Jaakko
Alamattila, Outi Kurkela). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on
hyväksynyt kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ilmoittaa, että kunta ei ole kiinnostunut hankkimaan tarjottuja asuntoja.
Selostus
Hotelli Jussantupa on tarjonnut kunnalle ostettavaksi Jussaenon asuntoja
D ja E.
Tarkempi selvitys annetaan kokouksessa. Hotelli Jussantuvan kirje on nähtävillä kokouksessa.
Hallintosäännön 19 mukaan kunnanhallitus päättää osakkeiden ostamisesta
ja myymisestä (yli 10 000 euroa).
Tiedoksi
Hotelli Jussantupa/Pertti Niemi
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Khall 23 § Kunnan omistamien asuntojen myyminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon klo 16.55-17.03, minkä jälkeen
puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan samalla kokoonpanolla.
Käsittely
Birgitta Eira ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän ajaksi. Elli-Maria Kultima ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Kunnanhallitus päätti, että puheenjohtajana tässä pykälässä toimii Jaakko Alamattila.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että se valtuuttaa kunnanjohtajan yhdessä teknisen johtajan ja kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajan kanssa valmistelemaan alla olevien Enontekiön kunnan omistamien huoneistojen myyntiä sekä
allekirjoittamaan tarvittaessa välityssopimukset. Mahdollinen huoneistojen myynti tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi ja on sitä ennen käsiteltävä po. yhtiöiden hallituksissa.
Selostus
Kunnassa on selvitetty kuntakonsernin omistamien asuntojen myyntiä Asunto
Oy Enontekiön Saanansäde 4:ssä, Asunto Oy Enontekiön Kilpisriveillä ja
Asunto Oy Jussaenossa sekä kunnan suoraan omistaman Kilpisjärven koetalon
myyntiä. Asunto Oy Hetanrannassa olevia huoneistoja voidaan tarjota ASPA:lle.
Saanansäde 4 huoneistot:
- Harjukuja C 5, 2h+k+s, 57 m²
- Harjukuja C 6, 2h+k+s, 57 m²
- Harjukuja D 8, 2h+k+s, 57 m²
- Harjukuja E 9, 3h+k+s, 70 m²
- Harjukuja E 10, 3h+k+s, 70 m²
Kilpisrivien huoneistot:
- Tsahkalluoktantie 8 A 1, 2h+kk+s, 38 m²
- Tsahkalluoktantie 8 A 3, 2h+kk+s, 38 m²
Jussaenon huoneistot:
- Pulkkatie 17 A 1, 2h+k+s, 59 m²
- Pulkkatie 17 B 1, 2h+k+s, 59 m²
- Pulkkatie 17 C 2, 3h+k+s, 76 m²
Kilpisjärven koetalo (paritalo):
- Tsahkalluoktantie 7 as 1, 3h+k+s, 101 m²
- Tsahkalluoktantie 7 as 2, 3h+k+s, 101 m²
Asunto Oy Hetanranta:
- Ounastie 125 B 1,
- Ounastie 125 B 2,
- Ounastie 125 B 3,
- Ounastie 125 B 4,
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Tarkoituksena on pyytää huoneistokohtainen myyntihinta-arvio ulkopuoliselta kiinteistövälittäjältä.
Kunnanjohtajan asettamassa kiinteistötyöryhmässä suositellaan em. kiinteistöjen myyntiä.
Tiedoksi
Tekninen johtaja Kimmo Lämsä
Toimitusjohtaja Mirja Tervo
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen
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Khall 24 § Saamenkielisen opetuksen suunnitelma
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti todeta kunnanjohtajan antaman laajennetun tehtäväksiannon mukaisesti, että saamenkielisen opetuksen suunnitelma käsittää koko Enontekiön kunnan opetustoimen ja kaikki koulut.
Kunnanhallitus päättää, että suunnitelma valmistellaan rehtorin johdolla
yhteistyössä saamenopettajien kanssa. Suunnitelma tulee käsitellä elinvoimalautakunnassa ja hyväksytty suunnitelma tulee toimittaa kunnanhallitukselle 31.5.2018 mennessä.
Käsittely
Berit-Ellen Juuso ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän pykälän ajaksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanjohtajan antaman laajennetun tehtäväksiannon mukaisesti, että saamenkielisen opetuksen suunnitelma
käsittää koko Enontekiön kunnan opetustoimen ja kaikki koulut.
Kunnanhallitus päättää, että suunnitelma valmistellaan rehtorin johdolla
yhteistyössä saamenopettajien kanssa. Suunnitelma tulee käsitellä elinvoimalautakunnassa ja hyväksytty suunnitelma tulee toimittaa kunnanhallitukselle 31.5.2018 mennessä.
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.
Kunnanjohtaja on laajentanut tehtävän koskemaan koko opetustointa eli
kaikkia kouluja koskevaksi ja sopinut siitä Laila Nikunlassin kanssa
syyskuussa. Samalla on sovittu, että laajennettu suunnitelmaa valmistellaan Nikunlassin johdolla ja tullaan esittelemään vuoden loppuun mennessä
kunnanhallitukselle (sähköposti 25.9.2017).
Kunnanhallitus on merkinnyt rehtorin esittelyn Karesuvannon saamenkielisen opetuksen järjestämisestä koskevasta suunnitelmasta tiedoksi kokouksessaan 11.12.2017 § 334.
Enontekiön kunta on vastannut Saamelaiskäräjien 22.11.2017 lähettämään
kysymykseen saamelaisopetuksen tilanteesta ja kehittämisestä ja toimitta-
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nut vastauksen ”Saamelaisopetus Enontekiön kunnan kouluissa” 29.1.2018.
Em. vastausta voidaan hyödyntää suunnitelman teossa.
Saamelaisopetuksen kehittäminen on otettu hyvin huomioon Enontekiön kunnan uusissa ja voimassaolevissa asiakirjoissa, linjauksissa ja päätöksissä mm. seuraavasti:
-

Uusi Met tehemä yhessä-kuntastrategia (kunnanvaltuuston päätös
12/2017)
o Strategiassa todetaan mm, että teemme yhteistyötä laajalti eri yhteistyökumppaneiden kanssa kuten mm. Saamelaiskäräjien kanssa,
opimme ympäristön kautta, tuemme kulttuuria ja taiteita, sekä tuemme käsillä tekemisen taitojen kehittämistä. Erityisenä toimenpiteenä strategiassa todetaan, että Enontekiön kunnassa ”Laaditaan saamenkielen ja kulttuurin kehittämissuunnitelma”.

-

Talousarvio 2018 (kunnanvaltuuston päätös 12/2017)
o Opetustoimen tehtäväksi on tuloskortissa määritelty mm. ”saamenkielen ja kulttuurin opetus” ja ”laadukas opetus”. Lisäksi opetustoimella on saamenopetuksessa tulostavoitteena ”monialainen oppimiskokonaisuus”.
o Kulttuuritoimialan tulostavoitteena on mm. saamelaiskulttuurin
edistäminen ja saamenkielen lukuharrastuksen edistäminen.

-

Saamenkielisen opetuksen kehittämissuunnitelma. Enontekiön kunnan opetustoimessa on tekeillä (kunnanhallituksen päätös 3/2017 ja kunnanjohtajan 9/2017 tarkentama tehtävä) saamenkielisen opetuksen kehittämissuunnitelma koko opetustoimelle, joka on osa myös kunnan strategiaa.

-

Kielirikasteinen saamen opetus – Rievvsat II
o Enontekiön kunta on saanut hankkeen kielirikasteisen opetuksen kehittämiseksi esi- ja perusopetuksessa Hetan koulukeskuksessa. Henkilöä ei ole kuitenkaan onnistuttu vielä rekrytoimaan yrityksistä
huolimatta ja hankkeelle on haettu jatkoaika henkilön rekrytoimiseksi.

Tiedoksi
Rehtori Laila Nikunlassi
Elinvoimalautakunta
Kunnanjohtaja
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Khall 25 § Evästyskeskustelu saamelaiskäräjälain muuttamisesta annettavasta lausunnosta
Päätös
Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun asiasta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun 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.
Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta järjesti Saamelaiskäräjälain muuttamisesta kuulemistilaisuuden 25.1.2018, jossa Enontekiön
kunta ilmoitti, että kunta antaa kirjallisen lausunnon asiasta.
Lausuntoluonnos valmistellaan kunnanhallituksen maaliskuun kokoukseen ja
valmistelua varten on syytä käydä evästyskeskustelu.
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Khall 26 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin yhdistelmäviran perustaminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian lautakunnille ja
otetaan jotakin sosiaalipuolen tehtäviä pois.
Käsittely
Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän alussa klo 17.55.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen siten,
että erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimi lakkautetaan
1.9.2018 alkaen.
Todettiin, että selostusosan lopussa on mainittu koulutoimi kun kyseessä
on opetuksen toimiala. Keskusteltiin hyvinvointilautakunnan päätöksessä
mainitusta kohdasta ”eduksi kelpoisuusvaatimuksena” ja sen merkityksestä.
Taru Mäkitalo esitti, että palautetaan asia lautakunnille ja otetaan jotakin sosiaalipuolen tehtäviä pois. Elli-Maria Kultima ja Jaakko Alamattila kannattivat esitystä. Keskustelun päätteeksi todettiin, että em.
esityksen kannalla ovat kaikki jäsenet, joten päätökseksi tuli Taru Mäkitalon esitys.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Hyvinvointilautakunta 26.9.2017 § 30
Päätös:
Ehdotuksen mukaan. Jos virka perustetaan; Saamenkielen taito ja perehtyneisyys saamelaiskulttuuriin katsotaan eduksi kelpoisuusvaatimuksena.
Tarkoituksenmukainen työajan käyttö koulukuraattorin työhön tulee selvittää käytännön työssä.
Käsittely:
Keskustelun aikana tuli esille että pätevyysvaatimuksena tulisi olla että
saamenkielentaito ja perehtyneisyys saamelaiskulttuuriin katsotaan eduksi. Hyvinvointilautakunta kiinnitti huomioita siihen että lasten psykiatrisen hoidon tarve on lisääntynyt jolloin koulukuraattorin työ voisi
omalta osaltaan vähentää raskaampia palveluita. Hyvinvointilautakunta
katsoi että tulisi seurata koulukuraattorin työhön tarvittavan ajan tarvetta ja etsiä käytännön kannalta tarkoituksenmukainen tapa.
Ehdotus:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perusturvaan perustetaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka 1.7.2018 alkaen.
Viranhaltijan tehtävistä 80 % on sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän
tehtäviä ja 20 % työajasta viranhaltija toimii opetustoimen alaisena koulukuraattorina.
Sosiaalityöntekijän tehtävät perusturvassa:
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1. Aikuisten vammaispalvelun sosiaalityöntekijät tehtävät ; palvelutarpeen selvitys ja arviointi, asiakassuunnitelmat ja Vammaispalvelulain
mukaisia etuuksia ja palveluja koskeva päätöksenteko.
2. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja laki työttömien monialaisesta
palvelusta mukaiset tehtävät; aktivointisuunnitelmat, sosiaalipalvelujen
järjestäminen työttömille mukaan lukien kuntouttava työtoiminta.
3. Aikuissosiaalityö, mukaan lukien Laki toimeentulotuesta mukaiset tehtävät.
4. Osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevaan virka-aikaiseen päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan ulkopuoliseen
päivystykseen.
5. Muut sosiaalitoimen sosiaalityöntekijän tehtävät.
Kelpoisuusvaatimus:
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 272/2005
3 § mukainen kelpoisuus; ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lisäksi edellytetään että henkilö on
merkitty Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) mukaisella
tavalla sosiaalityöntekijäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston rekisteriin.
Työaika: KVTES 3 luvun 10 §:n mukainen työaika: 37 tuntia 30 minuuttia
viikossa.
Hinnoittelukohta: 04SOS04A, hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka on
2670,08 €.
Hyvinvointilautakunta esittää, että erityislastentarhanopettajakuntoutusohjaajan toimi lakkautetaan 1.7.2018 alkaen.
Selostus:
Erityislastentarhanopettaja – kuntoutusohjaaja lopettaa työt keväällä
2018. Tällaisen yhdistelmätoimen täyttäminen on vaikeaa, koska erityislastentarhanopettajia on vähän suhteessa työpaikkoihin. Toisaalta Enontekiöllä on tällä hetkellä vähän pieniä lapsia erityishuollon piirissä,
jolloin erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan työn tarve on jonkin verran vähentynyt. Kuntoutusohjaaja on hoitanut omalta osaltaan
pienten lasten kuntoutuksen koordinointia, ollut yhteydessä vanhempiin ja
lasten kanssa työskenteleviin. Hän on omalta osaltaan huolehtinut että
lasten palvelusuunnitelmat ja erityishuolto-ohjelmat ovat ajan tasalla.
Nämä tärkeät tehtävät jäävät sosiaalitoimen hoidettaviksi, jos tehtävää
ei täytetä. Kuntoutusohjauksen osalta vaarana on että sen osalta joudutaan lisäämään ostopalveluja, joiden tarvetta pienten lasten osalta vähentää kuntoutusohjauksen tarpeessa olevien lasten määrän vähentyminen.
Maakunta- ja ns. sote-uudistuksen valmistelu työllistävät myös kunnan
viranhaltijoita. Valmisteluun osallistuminen esimerkiksi maakunnallisissa
työryhmissä ja kokouksissa, omalta osaltaan varmistaa, että Enontekiön
kunnan erityistarpeet huomioidaan. Työajan käyttäminen valmistelutyöhön
on aiheuttanut muiden työtehtävien ruuhkaantumista.
Uusi kuntalaki velvoittaa kunnan viranhaltijat osallistuvaan suunnitteluun ja vuoropuheluun kuntalaisten kanssa. Kunnan velvoitteet seudun
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elinvoiman tukemisessa ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ovat
lisääntyneet, jolloin myös kunnan sosiaalitoimi on saanut uusia tehtäviä.
Viime vuosina uudistettu sosiaalialan lainsäädäntö (Sosiaalihuoltolaki,
Lastensuojelulaki, Laki ikääntyneen väestön tukemisesta ja palveluista,
työttömien palveluja koskeva lainsäädäntö), ovat lisänneet kunnan sosiaalitoimen velvoitteita.
Uudistetussa lainsäädännössä on säädetty monelta osin sitovasti määräajoista asiakkaan asian käsittelyssä, mitkä määräajat ovat kuntia velvoittavia. Uusi ns. lainsäädäntö edellyttää sosiaalityöntekijän kelpoisuutta eräissä Lastensuojelulain mukaisissa tehtävissä sekä vammaisten,
mielenterveydellisistä häiriöistä kärsivien, sekä päihdeongelmaisten palveluissa.
Sosiaalitoimessa onkin koettu melkoista työpainetta. Perusturvajohtajan
varsinainen eläkeikä täyttyy syksyllä 2019, johon eläköitymiseen on sosiaalitoimessa varauduttava.
Uusi sosiaalityöntekijän virka varmistaa että sosiaalitoimi pystyy hoitamaan velvoitteensa ilman henkilöstön Työturvallisuuslain tarkoittamaa
haitallista kuormittumista.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) mukaan kunnalla on velvoite
yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan mm. kuraattoripalveluja. Kuraattoripalveluilla
edistetään kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden
perheiden ja muiden läheisten kanssa ja tuetaan opiskelijoiden oppimista
ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Opiskelijalla
on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä
sen jälkeen kun opiskelija tai huoltaja on sitä pyytänyt. Kiireellisissä
tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Enontekiön kunnassa kuraattoripalvelut on järjestetty
tarvittaessa ostopalveluna. Kuraattoritoiminta voidaan nähdä lasten ja
nuorten hyvinvointia edistävänä ennaltaehkäisevänä palveluna. Oppilashuoltolakiin liittyvässä hallituksen esityksessä katsottiin mitoitusohjeena että yhtä kokoaikainen kuraattori tarvitaan 780 oppilasta kohti. Enontekiön kouluissa opiskelijoita on viime vuosina ollut n. 150 jolloin päätoimisen kuraattorin palkkaus ei ole perusteltua. Esityksen mukaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattori käyttäisi viikossa yhden päivän
koulukuraattorin tehtäviin.
Yhdistelmäviran osalta on tärkeää että tehtäväkuva on selvä viranhaltijalle, ja hänen asiakkailleen. Pidetään suotavana, ettei kuraattorin yhdistelmävirassa toimiva hoida saman asiakkaan sosiaalitoimen sosiaalityöntekijän tehtäviä esimerkiksi lastensuojelua tai lasten vammaispalvelun tehtäviä, koska Hallintolain mukaisia esteellisyystilanteita voisi
tällöin syntyä.
Viran palkkauskustannukset ovat n. 40 000 € /vuosi. Perusturvan osuus
kustannuksista olisi n. 30 000 € /vuosi ja koulutoimen n. 10 000 €/vuosi.
Vuoden 2018 osalta palkkausmenot lisääntyisivät n. 20 000 €.
Tiedoksi
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Hyvinvointilautakunta
Perusturvajohtaja
Rehtori
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Khall 27 § Pääkirjanpitäjä/controllerin viran perustaminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää perustaa pääkirjanpitäjä/controllerin viran seuraavasti:
Viran tehtäviin kuuluu kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinta hallintojohtajan johdolla, talousarvion valmistelu hallintojohtajan johdolla, laskelmien, analyysien ja
tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi, talouden raportointi ja sen kehittäminen, sisäinen laskenta ja sen kehittäminen, sisäinen valvonta ja
seuranta, kassan ja rahoituksen hallintatehtävät, tilastot, talouden tietojärjestelmien vastuuhenkilön tehtävät sekä taloushallinnon prosessien
kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvonta ja toistaiseksi kuntakonserniin kuuluvan kahden yhtiön kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta.
Kelpoisuusehto: Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteen
tutkinto sekä kokemus kirjanpitotehtävistä ja talouden analysointitehtävistä.
Palkkahinnoittelu: KVTES, 01ASI040
Kunnanhallitus päättää antaa viranhaltijoiden tehtäväksi viran laittamisen haettavaksi. Viranhaltijoille annetaan valtuudet määrittää tarvittaessa tarkemmin tehtäväkuva.
Selostus
Kunnan kirjanpitäjä on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeellä 1.11.2018 lukien siten, että vuosilomien ja säästövapaiden pitämisen jälkeen hän jää
töistä pois toukokuussa.
Hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta
sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.
Henkilöstöohje 4.1.:
Avoimiksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää ennen kuin on perusteellisesti selvitetty, voidaanko tehtävä hoitaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä, sisäisillä siirroilla tai muulla tavalla täyttämättä virkaa
tai tointa.
Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Avoimeksi tulevan
viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.) osalta tulee ensin selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai
täyttää mahdollisesti osa-aikaisena ja voidaanko olemassa olevan henkilöstön työpanosta kohdentaa uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot), toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja, hyödyntää ostopalveluja. Mikäli tehtävä päätetään täyttää em. selvityksen jälkeen, on selvitettävä, ovatko tehtävät muuttuneet tai muuttumassa sellaisiksi, että
tehtäväkuvaa, tehtävänimikettä tai tehtävässä vaadittavaa osaamista on
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muutettava vastaamaan paremmin kunnan palvelutuotannon tarpeita. On
erittäin tärkeää, että etukäteen on perusteellisesti mietitty, minkälaiset hakukriteerit täyttävä työntekijä/viranhaltija halutaan palkata.
Kunnanvaltuusto on asettanut vuoden 2018 talousarviossa tavoitteeksi kuntakonsernin talousyksikön perustamisen. Kuntakonserni on teettänyt selvityksen kuntakonsernin talous- ja palkkahallinnosta. Selvityksen pääsisältö esitellään kokouksessa.
Selvityksen perusteella on päädytty siihen, että eläköityvän kirjanpitäjän tilalle tarvitaan henkilö, mutta tehtäväkuvaa on perusteltua päivittää mm. henkilöstöohjeen linjaukset huomioiden. Nyt esitettävä pääkirjanpitäjä/controllerin virka tulee korvaamaan kunnan kirjanpitäjän tehtävän.
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Khall 28 § Enontekiön vanhusneuvoston toimintasääntö, toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2018
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon 18.45-18.55.
Käsittely
Luettiin vanhusneuvoston toimintasääntö.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vanhusneuvoston toimintasäännön vanhusneuvoston 16.11.2017 tekemän esityksen mukaisena.
Kunnanhallitus päättää todeta, että hallinnon toimialan talousarviossa on
kustannuspaikalla Ikäihmisten neuvosto 1680 euron määräraha ja tämä siirretään hyvinvointilautakunnan vastattavaksi.
Selostus
Kunnanhallitus on 25.8.2017 § 267 päättänyt antaa puheenjohtajalle ja
sihteerille tehtäväksi koordinoida vanhusneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vanhusjärjestöjen ym. asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen
se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.
Hyvinvointiltk 30.11.2017 54 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Enontekiön hyvinvointilautakunta esittää että kunnanhallitus hyväksyisi
vanhusneuvoston toimintasäännön vanhusneuvoston 16.11.2017 tekemän esityksen mukaisena.
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vanhusneuvoston
talousarvioksi hyväksytään 3 100 € vanhusneuvoston esityksen mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta hyväksyy että kunnanhallitus siirtää määrärahan
hyvinvointilautakunnan vastattavaksi.
Toimintasuunnitelma merkitään tiedoksi.
Selostus:
Enontekiön kunnanhallitus päättänyt 25.8.2017 että hyvinvointilautakunnan
tulee valmistella kunnanhallitukselle vanhusneuvoston toimintasääntö ja
talousarvio esitettäväksi. Vanhusneuvosto on päättänyt kuluvan valtuustokauden toimintasäännöstään, talousarviostaan ja toimintasuunnitelmastaan
v.2018 kokouksessaan 16.11.2017. Esitykset esityslistan oheismateriaalina.
Muutoksenhaku:
ei osoitusta, asia kesken
Tiedoksi:
Hyvinvointilautakunta
Liite
Toimintasääntö
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Khall 29 § Edustajan ja varaedustajan nimeäminen saamen kielen vaikuttamistoimielimeen
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä yksimielisesti Enontekiön kunnan edustajaksi
Anne-Maria Näkkäläjärven ja varaedustajaksi Inkeri Väystäjän.
Käsittely
Outi Kurkela esitti valittavaksi Anne-Mari Näkkäläjärveä. Unto Kultima
esitti varalle Inkeri Väystäjää.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus nimeää Enontekiön kunnan edustajan ja varaedustajan vaikuttajatoimielimeen.
Selostus
Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi edellytetään, että maakuntaan asetetaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto. Lisäksi maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten
kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on asetettava saamenkielen vaikuttamistoimielin.
Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua johtava ja ohjaava väliaikainen valmistelutoimielin päätti kokouksessaan 9.1.2018, että se perustaa hallituksen esityksen mukaiset vaikuttamistoimielimet jo jatkettuun valmisteluvaiheeseen ja näin luo edellytykset, että vaikuttamistoimielimet voivat osallistua maakunnan palvelujen järjestämisen suunnitteluun ja valmisteluun alusta lähtien.
Yksi kevään 2018 aikana perustettava vaikuttamistoimielin Lappiin on saamenkielen vaikuttamistoimielin, joka toimii asiantuntijaelimenä jatketussa valmisteluvaiheessa.
Saamen kielen vaikuttamistoimielimen keskeiset tehtävät käyvät ilmi oheisen linkin takaa löytyvästä väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksestä.http://lapinliitto.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=
2018437-11
Saamen kielen vaikuttamistoimielimen kokoonpanoksi sovittiin 9.1.2018
pidetyssä kokouksessa:






Saamelaiskäräjien edustus 4 edustajaa ja heidän varaedustajansa
Kolttien kyläkokouksen 1 edustaja ja hänen varaedustaja
Saamenkielisten palvelujen tuottajatahojen (kunnat) 1 edustaja ja
hänen varaedustaja
Saamenkielisten palvelujen vastuuvalmistelija
Henkilöstöjärjestöjen nimeämä 1 edustaja ja hänen varaedustaja

Vaikuttamistoimielimeen pyydetään nimeämään henkilöitä, jotka tuntevat
maakuntaan siirtyviä tehtäviä ja voivat toimia näin valmistelulle asiantuntijoina, jotta saamen kieli ja kulttuuri tulevat huomioiduksi palvelujen suunnittelussa ja valmistelussa. Nimeämisessä tulee ottaa huomioon
saamen eri kieliryhmien edustuksellisuus.
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Pyydämme sovitun kokoonpanon mukaisesti Saamelaiskäräjiä, Kolttien kyläkokousta ja saamenkielisten palvelujen tuottajatahoja (kunnat) nimeämään
edustajansa ja heidän varaedustajansa saamen kielen vaikuttamistoimielimeen ja ilmoittamaan heidän nimensä 28.2.2018 mennessä osoitteeseen info@lapinmaakunta.fi.
Tiedoksi
Nimetyt
Lapin liitto (info@lapinmaakunta.fi)
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Khall 30 § Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätökseen
5.2.2018 § 131
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kumota elinvoimalautakunnan
päätöksen 5.2.2018 § 131 ja päätti palauttaa asian käsittelyn elinvoimalautakuntaan. Kunnanhallitus toteaa, että elinvoimalautakunnan tulee
käyttää haastattelua työvälineenä opettajan viran täytössä Enontekiön
kunnan henkilöstöohjeen ja muiden selostusosassa mainittujen perusteiden
mukaisesti.
Käsittely
Taru Mäkitalo esitti, että tätä ei oteta käsiteltäväksi. Esitystä ei kannatettu.
Ulla Keinovaara

kannatti kunnanjohtajan päätösehdotusta.

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan päätöksen 5.2.2018 §
131 ja päättää palauttaa asian käsittelyn elinvoimalautakuntaan. Kunnanhallitus toteaa, että elinvoimalautakunnan tulee käyttää haastattelua
työvälineenä opettajan viran täytössä Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen
ja muiden selostusosassa mainittujen perusteiden mukaisesti.
Selostus
Enontekiön elinvoimalautakunta päätti 5.2.2018 pykälässä 131§ Perusopetuksen lehtorin viran täyttäminen toistaiseksi 1.8.2018 alkaen (englannin
kieli, velvollisuus opettaa myös ruotsinkieltä peruskoulussa, velvollisuus opettaa myös lukiossa). Päätöshistoriasta käy ilmi elinvoimalautakunnan päätös kokonaisuudessaan. Elinvoimalautakunnan liite on nähtävillä
kunnanhallituksen kokouksessa.
Kuntalain 38§:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa
ja taloutta.
Kunnanjohtaja johtaa kuntalain mukaan kunnanhallituksen alaisena mm. kunnan hallintoa.
Kuntalain 92 §:n ja kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan kunnanhallitus,
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Ennen elinvoimalautakunnan kokousta:
- Kunnanjohtaja muistutti 30.1.2018 asian valmistelijaa rehtoria kunnan hallintoon kuuluvasta henkilöstöohjeesta ja haastatteluista.
- Kunnanjohtaja muistutti 31.1.2018 elinvoimalautakuntaa kunnan henkilöstöohjeesta ja haastatteluista.
Haastatteluita ei järjestetty vaikka:
- Kunnan henkilöstöohje velvoittaa po. tilanteessa.
- Elinvoimalautakunnan puheenjohtajan muistutti kokouksessa ohjeen
velvoitteesta haastatella hakijoita ja teki esityksen haastatteluista.
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Kunnanhallituksen edustaja muistutti elinvoimalautakunnan kokouksessa toimia kunnan henkilöstöohjeen mukaan.

Elinvoimalautakunnan päätös on ongelmallinen kolmesta syystä:
- Kunnan henkilöstöohjetta ei noudatettu.
- Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien virkavalinnoissa on
käytäntö ollut, että hakijoita haastatellaan. Myös opettajavalinnoissa on käytäntö ollut, että hakijoita haastatellaan, myös määräaikaisiin opettajan virkoihin on haastattelut tehty. Lautakunnassa
valittiin tällä kertaa vakinainen viranhaltija.
- Hakijoita ei kohdeltu tasapuolisesti.
Haastattelut ovat tärkeä osa virkavalintoja, sillä perustuslain säännös
125.2 §:n edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua. Koulutuksen ja
työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tämän harkinnan perusteella valitaan ansioitunein hakija.
Kuntaliiton muistion Henkilöstövalinnan perusteleminen (2008) mukaan virkavaalissa tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin
perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävän eli
ansioituneimman hakijan valitseminen virkaan. Vaalissa on otettava huomioon koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi hakijan viran hoidon kannalta
merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet.
Kuntaliiton muistion mukaan valinnan kannalta usein ratkaisevia ovat hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet. Näistä saadaan tietoja monella tavoin, esimerkiksi aiemmilta työnantajilta, hakijoiden haastatteluilla ja
soveltuvuustesteillä.
Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta
tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (mm.
KHO:19.9.1997/2296).
Kuntaliiton em. muistion mukaan hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin perusteella on lain mukaan mahdollista päätyä valitsemaan
kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muukin kuin korkeimmin koulutettu taikka kokenein. Haastatteluilla on tärkeä osa ja merkitys valintaprosessissa. On tasapuolista, että kelpoisuusehdot täyttäviä kutsutaan
haastatteluun, erityisesti silloin kun valinnan tekevät päättäjät eivät
tunne po. hakijoita. Tämän vahvistaa myös korkein oikeus toteamalla, että
pitempi kokemus ei siten automaattisesti tee hakijaa vähemmän kokenutta
kokonaisuutena paremmaksi (ks. myös korkeimman oikeuden vuosikirjaratkaisut KKO:2005:24 ja KKO:1996:141.). Haastatteluilla on merkittävä vaikutus
siihen kuka hakijoista on henkilökohtaisesti sopivin virkaan.
Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen mukaan haastattelut tulee järjestää
kun kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on. Ohjeessa lukee näin: ”Perustellusta syystä haastattelu voidaan jättää tekemättä, mikäli kaikki haastatteluun kutsuttavat ovat jo entuudestaan tunnettuja omassa kunnassa
tehdyn saman alan työuran perusteella.” Englannin kielen lehtorin virkaan
hakeneet eivät olleet ennestään tunnettuja Enontekiön kunnassa. Siksi
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haastattelua ei voinut näin ollen tässä opettajavalinnassa edes perustellusta syystä jättää tekemättä.
Kunnan käytäntö tukee haastatteluiden tekemistä. Esimerkiksi sivistyslautakunta kutsui haastatteluun keväällä 2017 määräaikaiseen opettajan virkaan kaikki kelpoiset hakijat. Opettajavalinnassa todettiin (vaikka hakijoista keskeiset hakijat tunnettiin) haastattelujen merkitys ja vaikutus
valintoihin. Sivistyslautakunnan pöytäkirjassa viitataan haastatteluihin
toteamalla valintojen vaikutuksesta: ”haastattelussa esille tulleiden
asioiden… johdosta”.
Tasapuolisuus on hyvän hallinnon ja yhdenvertaisuuslain lähtökohta. Kaikkia opettajan viran hakijoita tulee kohdella tasapuolisesti.
Perusopetuksen englanninkielen lehtorin viran kelpoisuusehdot oli määritetty hakukuulutuksessa. Kelpoisuusehdoista oli todettu: ”Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen nro 986/98 mukaan.” Muita kelpoisuusehtoja ei hakemuksessa mainittu eikä hakukuulutuksessa kirjoitettu myöskään muista edellytyksistä ja ominaisuuksista esimerkiksi: ”Parhaat edellytykset tehtävän
hoitamiseen antaa...” tai ”Lisäksi virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on...”.
Taustaksi valtiovarainministeriön Ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista (29.11.2016), jonka mukaan ”Haastattelu on henkilöstön valinnan keskeinen työväline ja se kuuluu jokaiseen valintatilanteeseen. Haastattelun tarkoituksena on kerätä tietoa valintapäätöksen tueksi selvittämällä hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tarkentamalla tietoa
hakijoiden työkokemuksesta.” Haastattelulla voi olla ratkaiseva merkitys
ansioituneimpien hakijoiden sopivuutta vertailtaessa.
Haastatteluun tulee valita hakijat, joiden ominaisuudet, koulutus ja ansiot vastaavat parhaiten tehtävän menestykselliseen hoitamiseen vaadittavia asioita. Ensimmäisenä karsitaan pois hakijat, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista haastatteluun valitaan ne, jotka parhaiten täyttävät asetetut edellytykset.
Valtiovarainministeriön em. ohjeessa kiinnitetään huomiota hakijoiden
tasapuoliseen kohteluun: ”Valintahaastattelussa on tärkeää kiinnittää
huomiota hakijoiden tasapuoliseen kohteluun sekä yleisten nimitysperusteiden että tasa-arvolain kannalta.”
Perusopetuksen englanninkielen lehtorin vakinaisen virantäytössä yhtään
hakijaa ei kutsuttu haastatteluun. Asian valmistelija ja päättäjät eivät
tunteneet. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden oikeusturvan kannalta on
ongelmallista se, että heitä ei kohdeltu tasapuolisesti.
Kunnanjohtaja on keskustellut Kuntatyönantajien lakimiehen kanssa. Lakimies suositteli, että englanninkielen lehtori valinta-asia palautetaan
uuteen käsittelyyn. Haastattelut on osa valintaprosessia. Hakijoita tulee
kohdella tasavertaisesti ja se tulee toteuttaa yhdenvertaisuuslain ja
tasa-arvolain (609/1986) mukaisesti. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §
mukaan ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen
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suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on
kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta
toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä säädetty syrjintäkielto: työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eri asemaan iän, terveydentilan,
vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen,
perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun
näihin verrattavan seikan vuoksi. Hakijoita ei saa asettaa eriarvoiseen
asemaan haussa, joka on avoin ja julkinen.
Elinvoimalautakunnan päätöksen perusteluissa on todettu, että ”Haastattelua ei pidetä, koska hän on jo kunnan palveluksessa”. Tämä peruste asettaa hakijat eriarvoiseen asemaan ja antaa ymmärtää, että koko haku- ja
valintaprosessi olisi ollut näin ollen turha. Kelpoisuusvaatimuksissa ei
vaatimusta kunnan palveluksesta esitetty. Se että kelpoisuusehdot täyttäneet hakijat on jätetty haastattelematta, ei anna luotettavaa kuvaa siitä, että hakijoita olisi kohdeltu valintaprosessissa ja päätöksenteossa
tasapuolisesti. Hakijoiden oikeusturvan kannalta on tärkeää, että hakijoita kohdellaan tasapuolisesti. Ketään ei tule asettaa eri asemaan kelpoisuusehtoihin kuulumattomien seikkojen vuoksi.
Päätöshistoria
Elinv.ltk 5.2.2018 131 §
PERUSOPETUKSEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 1.8.2018 ALKAEN
(englannin kieli, velvollisuus opettaa myös ruotsin kieltä peruskoulussa,
velvollisuus opettaa myös lukiossa)
Päätös:
Rehtori ilmoitti kokouksessa, että yksi hakemus tuli esittelijän pöydälle
tiistaina 30.1. Hakemus oli tullut elinvoimalautakunnassa Hannu Auton
postilaatikkoon määräaikaan 26.1. mennessä. Rehtori lisäsi hakemuksen
hakijoista tehtyyn yhteenvetoon, koska se oli todistettavasti tullut määräaikaan mennessä. Korjattu yhteenveto toimitettiin jäsenille viikkoa
ennen kokousta eli lakisääteisessä ajassa.
Kokouksessa esityslistaan korjattiin hakijamääräksi 7, joista virkaan
kelpoisia oli 6.
Puheenjohtaja esitti, että haastattelut pidetään. Puheenjohtajan esitystä
ei kannatettu.
Elinvoimalautakunta valitsi perusopetuksen lehtorin (en, ru) virkaan
toistaiseksi 1.8.2018 alkaen FM Irmeli Korkalan. Hän hoitaa virkaa tällä
hetkellä määräaikaisena. Haastattelua ei pidetä, koska hän on jo kunnan
palveluksessa ja hänellä on virkaan vaadittavan kelpoisuuden lisäksi hakijoista pisin työkokemus opettajana ja hän on ainoa, joka on saatavilla
olleiden työtodistusten perusteella opettanut myös lukiossa.
Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304005.
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Koska Irmeli Korkala on hoitanut viransijaisuutta jo kuluvana lukuvuotena, hakuilmoituksessa ollutta koeaikaa ja rikosrekis-teriotteen näyttämisvelvoitetta ei tarvita.
Ehdotus (rehtori):
Elinvoimalautakunta valitsee perusopetuksen lehtorin (en, ru) virkaan
toistaiseksi 1.8.2018 alkaen FM Irmeli Korkalan. Hän hoitaa virkaa tällä
hetkellä määräaikaisena. Haastattelua ei pidetä, koska hän on jo kunnan
palveluksessa ja hänellä on virkaan vaadittavan kelpoisuuden lisäksi hakijoista pisin työkokemus opettajana ja hän on ainoa, joka on saatavilla
olleiden työtodistusten perusteella opettanut myös lukiossa.
Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304005.
Koska Irmeli Korkala on hoitanut viransijaisuutta jo kuluvana lukuvuotena, hakuilmoituksessa ollutta koeaikaa ja rikosrekisteriotteen näyttämisvelvoitetta ei tarvita.
Selostus:
Englannin kielen lehtorin virka on ollut haettavana TE-palveluiden sivuilla. Hakuaika päättyi 26.1.2018 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä
hakemuksia tuli 6, joista virkaan kelpoisia oli 5.
Koonta hakijoista liitteenä 1/§ 131.
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(Ei julkinen/salassapidettävä (julkisuuslaki 24 kohta
23)
Khall 31 § Lapin ulosottoviraston ilmoitus ulosottoperusteen vanhentumisesta
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Khall 32 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei pöytäkirjoissa olevia, ottooikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi
lukuunottamatta elinvoimalautakunnan päätöstä 5.2.2018 § 135 (Koulunkäynninohjaajan tehtävien auki laittaminen toistaiseksi), johon kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian
elinvoimalautakunnalle siten, että lautakunnan on noudatettava hallintosäännön 36 §:ää koskien toimen perustamista ja §:ää 34.1 (kohta 6) koskien täyttölupaa.
Käsittely:
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi lukuunottamatta elinvoimalautakunnan päätöstä 5.2.2018 § 135 (Koulunkäynninohjaajan
tehtävien auki laittaminen toistaiseksi), johon kunnanhallitus päättää
käyttää otto-oikeutta. Kunnanhallitus päättää palauttaa asian elinvoimalautakunnalle siten, että lautakunnan on noudatettava hallintosäännön 36
§:ää koskien toimien perustamista ja §:ää 34.1 (kohta 6) koskien täyttölupaa.
Ulla Keinovaara poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo
19.35. Unto Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 19.40.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 15.1.11.2.2018
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja)
-18.1.2018
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja)
-16.11.2017
-23.1.2018
-5.2.2018
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Khall 33 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Käsittely
Taru Mäkitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän ajaksi.
Puheenjohtaja totesi, että kokous ei ole päätösvaltainen ja keskeytti
asian käsittelyn.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan elinvoimalautakunnan esityksen
mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätöshistoria
Elinv.ltk 23.1.2018 120 §
Päätös:
Taru Mäkitalo poistui kokouksesta esteellisenä.
Esityksen mukaan.
Päätösehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuostooikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Yhteenveto liitteenä (liite 1/120§).
Liite
2 Luettelo kiinteistönluovutusilmoituksista
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Khall 34 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Outi Kurkela: Lentokoneessa tapasin RSO:n 2. viulistin Emma Vähälän, jolle esittelin Hetan musiikkipäiviä. Aikoi viedä viestiä jos joskus tulisivat soittamaan ruoka ja yösija palkalla.
Birgitta Eira:
-Keskusteltiin viranhaltijoiden tavoitettavuudesta.
Elli-Maria Kultima: Useita kertoja otettu yhteyttä kuntalaisten taholta!Teknisen toimiston henkilöt eivät vastaa sähköpostiin, puheluihin!!
Rakennetaanko kunnassa liikaa??
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Pykälät
17-34

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 17,18,19,24,25,26,31,32,33,34.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 20,21,22,23,27,28,29,30.
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: 20,21,22,23,27,28,29,30.

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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