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Khall 134 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Elli-Maria
Kultiman esityksestä Jaakko Alamattila ja Taru Mäkitalo.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi
kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on
todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em.
aikana Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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Khall 135 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi
seuraavat asiat:
-Ministeri Orpon tapaamisessa keskusteluissa olivat mm. turvallisuusasiat
sekä lentoaseman ja –liikenteen asiat.
-Siivouksen kilpailutus tehdään kohteissa Hetan koulukeskus (osa), paloasema ja Kilpisjärven monitoimitalo.
-Metsäverolausunto annetaan ja valmisteluun voidaan antaa evästyksiä sähköpostilla kunnanjohtajalle.
Käsittely
Unto Kultima saapui kokoukseen klo 11.40 asian käsittelyn aikana.
Birgitta Eira saapui kokoukseen klo 11.45 asian käsittelyn aikana.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tapaamiset, kokoukset, foorumit ja seminaarit
-5.6.2018 ministeri Orpon tapaaminen: valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Kokoomuksen valtuustoryhmän edustaja ja kunnanjohtaja
-7.6.2018 Poroparlamentti
Muut asiat
-Metsäverolausunto
Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat
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Khall 136 § Esitys kunnanhallitukselle lastenhoitajan toimen perustamiseksi toistaiseksi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Elinv.ltk 15.6.2018 186 §
Päätös: Esityksen mukaan.
Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa
1.8.2018 alkaen vakinaisen lastenhoitajan toimen sijoituspaikkana
Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkoti Saana. Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaan. Vaatimuksena on
lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava esim. lastenohjaajan tutkinto. Eduksi katsotaan suuntautuminen lasten- ja nuorten koulutusohjelmaan sekä aikaisempi työkokemus alalta.
Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.
Selostus:
Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkoti Saanan toinen vakituinen perhepäivähoitajan toimi on jäänyt pois vuonna 2017 eläköitymisen johdosta ja toisen vakituisen perhepäivähoitajan työparina on jatkanut 1.8.2014 alkaen määräaikaisena kolmantena hoitajana toiminut
lastenhoitaja, jonka viimeisin määräaikainen toimi päättyy
31.7.2018. Toimen täyttämiseen on varauduttu talousarviossa.
Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkodissa on hakemusten perusteella ensi
toimikaudella ainakin viisi lasta. Kilpisjärvellä tulee myös varautua mahdolliseen sesonkityöstä johtuvaan hoitotarpeeseen. Ryhmäperhepäiväkodin lapsilla on myös vuorohoitotarvetta. Siksi ryhmäperhepäiväkodissa oleva määräaikainen lastenhoitajan toimi tulee
vakinaistaa, sillä tarve on osoittautunut jatkuvaksi. Lisäksi Kilpisjärven yksikkö sijaitsee kaukana muista yksiköistä eikä sijaisia ole saatavilla, joten yksikön toiminta on hyvin haavoittuvaa
mahdollisten henkilöstön sairastumisien tai lomajärjestelyjen
vuoksi.
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
Varhaiskasvatusohjaaja
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Pykälät
134-136

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 134, 135.
Muutoksenhakukielto
Pykälä:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 130
HValL:n/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: 136.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Ltk

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös,
johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän
nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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