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Khall 1 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityksestä Unto Kultima ja Outi Kurkela. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin Kultainen Venla/Vuoden paras tv-ohjelma Eränkävijät.
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
15.1.2018

Sivu
4

Khall 2 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi lisäksi tiedoksi seuraavat asiat:
Tapahtumat
-10.1 Touhula, Karesuvanto, Tutustuminen ja strategian jalkauttaminen
-29.1 Saamelaiskäräjien ja Enontekiön kunnan yhteistyötapaaminen,
Hetta
-30.1 Liikenneväylien runkoselvitys, Rovaniemi
Muut asiat
-Konsernin talousyksiköstä teetetään selvitys
-Kokoushuoneiden (kv/kh) toiminalliset ml. kalustus ja sisustusratkaisut
-Kehityskeskustelut
-Kuntastrategialogon päivittäminen
Luottamushenkilöiden koulutus
-24.1 klo 15 Valtuustoseminaari: toimialat/yhtiöt (johtaminen, infrastruktuuri, varhaiskasvatus, hallinto sekä Vesiyhtiö ja Sähköyhtiö)
-Etäosallistumismahdollisuus
-Myös kuntalaisilla ja muilla on mahdollisuus seurata seminaaria
paikanpäällä
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tapahtumat
4.1.2018 Hiilineutraalisuus ja BioAurora palaveri
16.-17.1. Aurora Summit kansainvälinen seminaari, Olos, Muonio
18.-19.1. Matkamessut ja Enontekiön neuvottelukunnan kokous, Helsinki
25.1. Tunturi-lapin Kehitys ry:n suunnittelupalaveri muoniolaisten kanssa, Hetta. Osallistuu: valtuuston pj:t, hallituksen pj:t, yrittäjien
edustaja, kunnanjohtajat
1.2. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Enontekiölle
6.2. Saamelaisten kansallispäivä
Luottamushenkilöiden koulutus
24.1 klo 14 Valtuustoseminaari, toimialat (varhaiskasvatus, hallinto ja
johtaminen)
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Khall 3 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Elina Rousu: Ympäristöterveydenhuollon kokous Levillä.
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Khall 4 § Ympäristöystävälliset energiaratkaisut: Hiilineutraali kunta ja
energiatehokkuussopimus
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta liittyy 38 edelläkävijäkunnan joukkoon ja lähtee mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa eli Hinkukunnaksi.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta liittyy energiatehokkuussopimukseen.
Kunnanhallitus velvoittaa elinvoimalautakuntaa sekä kehittäminen ja elinvoimatoimialaa ja infrastruktuuritoimialaa toimeenpanemaan käytännön toimet Hinku-kunnaksi liittymiseksi, energiatehokkuussopimukseen liittymiseksi sekä energiatehokkaiden ratkaisujen edistämiseksi Enontekiöllä.
Tavoitteena on, että Enontekiön kunta liittyy energiatehokkuussopimukseen
syksyyn 2018 mennessä.
Kunnanhallitus ohjaa kuntakonsernin tytäryhtiöitä toimimaan hiilineutraalin kunnan tavoitteiden mukaisesti sekä liittymään energiatehokkuussopimukseen vuoden 2018 kuluessa. Kunnanhallitus pyytää tytäryhtiöitä raportoimaan ympäristöystävällisten energiaratkaisujen edistymisestä.
Selostus
Monilaajuinen ilmastonmuutos näkyy Suomessa ja Lapissa. Esimerkiksi Suomen keskilämpötila on noussut yli kaksi astetta 1800-luvun puolivälistä
lähtien. Lämpötilan kasvun on arvioitu jatkuvan. Ilmaston lämpeneminen
näkyy luonnossa. Enontekiö elää luonnosta matkailun sekä poronhoidon ja
luontaiselinkeinojen muodossa.
Enontekiön kunta on sitoutunut uudessa Met tehemä yhessä –kuntastrategiassa mm. luontoarvoihin, kokeilukulttuuriin ja yhteistyöhön. Strategiassa linjataan, että Enontekiöllä tulee etsiä ympäristöystävällisiä ratkaisuja kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseksi.
Käytännön toimenpiteenä mainitaan mm. Bio Aurora.
Yritysvaikutusten arvioinnin (Y4) mukaan energiatehokkuuden edistäminen
avaa uusia mahdollisuuksia kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden asumiseen, alueen elinvoimalle ja yritysten toiminnalle Enontekiöllä. Enontekiön kilpailukyvyn parantamiseksi, tulee kuntakonsernissa tehdä ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Näillä ratkaisuilla kyetään edistämään
paitsi Suomen huoltovarmuutta niin Enontekiön energiaomavaraisuutta. Samalla ratkaisut luovat Enontekiölle vihreää kasvua ja avaavat markkinoita
puhtaalle teknologialle. Myös yritykset hyötyvät Enontekiön kunnan ratkaisuista, sillä ne ohjaavat yrityksiä ja yhteisöjä parempaan energiatehokkuuteen.
Enontekiön kunnassa ei ole kerätty systemaattisesti tietoa kasvihuonepäästöistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin ja elinvoimaan. Hiilineutraaliuden edistäminen on yksi mahdollisuus edistää luontoarvoja ja
energiatehokkuutta Enontekiön kunnan rajojen sisäpuolella niin kunnassa
kuin kunnan ulkopuolisissa toiminnoissa. Lämmitysratkaisut sekä sähköntuottoa ja käyttöä koskevat asiat ovat osa hiilineutraalisuden edistämistä.
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Hiilineutraaleja kuntia (Hinku) on Suomessa esityshetkellä 38. Hinkutoiminta keskittyy materiaali- ja energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisäämiseen sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen ja Cleantech-hankkeisiin yritysten kanssa. Hinku-kunnat
ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen
2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. Iin kunta on tähän saakka parhaiden kunnostautunut
päästövähennyksissä ja on Suomen paras hiilidioksidipäästöjen vähentäjä
kun CO2 päästöt puolitettu. Ii tavoittelee jätteetöntä kuntaa vuoteen
2050 mennessä.
Enontekiön kunta on ilmoittanut 4. tammikuuta 2018 BioAurora / Hinkupalaverissa kunnan lähtevänsä mukaan Väppi-hankkeeseen, joka on yksi tapa
edistää BioAuroran / Aurora Apexin tavoitteita. Mm. hiilineutraalisuuden,
BioAuroran ja Väppi-hankkeen avulla Enontekiön kunta kerää erilaisia
energian tuottamiseen ja varastointiin liittyviä tietoja tavoitteenaan
saada konkreettisia kehittämiskohteita kunnan alueelle. Näitä voivat olla
esimerkiksi aurinkopaneelit, sähköautot ja niiden vaatiman infrastruktuurin kehittäminen, tuulivoima, bioenergiaratkaisut kuten maalämpö ja erilaiset ihmisten toimintatapoihin liittyvät ratkaisut jne. Näiden asioiden
edistäminen kuuluu kaikille, mutta erityisesti kehittäminen ja elinvoima
sekä infrastruktuuritoimialojen tehtäviin.
Energiatehokkuussopimus on yksi keskeinen ja konkreettinen toimenpide
tehdä ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Suomessa on käynnistynyt
uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017-2025. Liittymällä energiatehokkuussopimukseen ja sitoutumalla tehokkaampaan energiankäyttöön,
Enontekiö täyttää yhdeltä osin kuntastrategian linjaukset energiatehokkaasta Enontekiötä ja samalla ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Samalla tehokas energiankäyttö säästää kustannuksia ja lisää toiminnan kannattavuutta. Energiatehokkuussopimus on tärkeä keino saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) mukaiset energiankäytön tehostamistavoitteet.
Taloudellisesti tarkasteltuna on huomattava, että Suomen valtio tukee
uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa ja tapauskohtaisesti
harkinnan perusteella sopimuksiin liittyneiden yritysten ja kuntien muiden energiatehokkuusinvestointeja.
Tiedoksi
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Khall 5 § Sosiaalipalveluiden järjestämistä koskevat neuvotteluvaltuudet
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle valtuudet käydä sosiaalipalveluiden järjestämistä koskevat sopimusneuvottelut Attendo Oy:n, Kuusikkoaho Oy:n ja Mehiläinen Oy:n kanssa. Sopimusneuvottelut koskevat ensisijaisesti ikääntyneiden ihmisten hoivapalveluita, mutta eivät välttämättä rajoitu niihin.
Kunnanhallitus pyytää hyvinvointilautakuntaa valmistelemaan palvelusetelin.
Selostus
Sote-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu siirtyy Enontekiön kunnalta Lapin maakunnalle 1.1.2020 alkaen. Uudessa sote-mallissa yksityisillä palveluiden tuottajilla tulee olemaan pienempi kynnys päästä mukaan
sote-palvelujärjestelmään. Enontekiön kunta on siirtänyt perusterveydenhuollon Lapin Sairaanhoitopiirille vuonna 2017. Maakunta järjestää mm.
ikääntyneiden palvelut ml. tehostetun hoivan 1.1.2020 alkaen. Maakunta
vuokrannee ainakin kolmeksi vuodeksi kunnan omistaman Luppokodin kiinteistön. Sen jälkeisestä ajasta ei ole tietoa eikä varmuutta. Enontekiön
kunta haluaa turvata ikääntyneiden palvelut Enontekiön kunnan alueella.
Enontekiön kuntaa ovat lähestyneet yksityiset yhtiöt, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tuottaa ja järjestää sote-palveluita.
Enontekiön kunnassa sosiaalipalveluihin liittyvien asioiden taustoja on
kartoitettu kunnanjohtajan, kehitysjohtajan ja perusturvajohtajan sekä
teknisen johtajan toimesta. Asiaa on syksyn 2017 aikana selvitetty ja
evästetty mm. kuntakonsernin kehityspajassa 17.8.2017, 8.11.2017 ja
18.12.2017, kunnanhallituksessa 11.12.2017, valtuustoseminaarissa
20.12.2017 sekä yksityisten yhtiöiden tapaamisissa ja vierailuilla.
Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien
valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia
sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto
kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle.
Enontekiön kunnalla on mahdollisuus päättää, ottaako se palvelusetelin
käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Jos asiakas tai potilas
ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava hänet muulla tavoin
järjestettävien palvelujen piiriin. Palveluseteli on tarkoitettu kaikille
sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville. Setelin saaminen edellyttää,
että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön
palvelun tarpeen.
Enontekiön kunnassa on arvioitu, että po. palveluseteli olisi tarkoitettu
tehostettuun asumispalveluun ja mahdollisesti kotipalveluun. Palvelusetelistä voi tehdä päätöksen kunnanhallitus tai hyvinvointilautakunta perusturvajohtajan esityksestä.
Tiedoksi
Hyvinvointilautakunta
Kunnanjohtaja
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Khall 6 § Kunnan juhlavuosi 2017 ja Revontultenmaa – Välähdyksiä Enontekiön historiasta ja nykyisyydestä
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee historiikkikirjan valmistumisen ja juhlavuoden
monet tapahtumat ja Enontekiön kunta kiittää lämpimästi kaikkia tahoja,
jotka osallistuivat ikimuistettavan juhlavuoden toteutumiseen.
Selostus
Enontekiöllä juhlittiin 100-vuotiaan Suomen lisäksi 140-vuotiasta kuntaa,
270 täyttävää seurakuntaa ja 100-vuotiasta saamelaisten pohjoismaista
yhteistyötä. Juhlavuoden teemana on Met tehemä yhessä - Revontulten maassa. Juhlan kunniaksi Enontekiön kunta teki Juhlavuoden tunnuksen, jota
käytettiin mm. juhlavuoden tapahtumissa ja painatuksissa. Juhlavuonna
järjestettiin kolmatta sataa tapahtumaa lähinnä yhdistysten, kuntalaisten
ja yhteisöjen toimesta. Kaikki tapahtumat koottiin kalenteriin, jota jaettiin laajasti. Suuri osa tapahtumista oli perinteisiä, mutta mukaan
mahtui myös uusia kokeiluja.
Vuonna 2017 Enontekiöllä järjestettiin hienoja tapahtumia ja juhlia. Satavuotias Suomi sai lahjaksi 100 lumista lahjaa Enontekiöltä, kun helmikuun alusta maaliskuun puoliväliin tehtiin Enontekiön kyliin yhdessä yli
100 lumiveistosta koristamaan Juhlavuotta. Pohjoismaiset Jään- ja lumenveiston kisat olivat maaliskuussa Kilpisjärvellä, perinteiset Hetan Marianpäivät maaliskuun lopulla ja 48. Hetan Musiikkipäivät pääsiäisen aikaan. Enontekiön seurakunta juhli kesäkuun alkupuolella vuosiaan ja 65vuotiasta kirkkoa. Enontekiön kunta juhlisti vuosiaan Enontekiön Väärtipäivillä elokuun lopulla ja Suomen Itsenäisyyspäivää juhlittiin joulukuun
6. päivä.
Saanatunturi Kilpisjärvellä valaistiin Luminous Finland 100 –
valotaideteoskokonaisuuteen liittyen 4. joulukuuta. Valotaideteoksen
suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi kansainvälisesti tunnettu valotaiteilija Kari Kola. Muut kokonaisuuteen kuuluvat valaistut kohteet olivat Helsingin Töölönlahti, Olavinlinna Savonlinnassa, Näsinneula Tampereella, Kuusisaari Oulussa ja Turun linna.
Enontekiön historiikki/juhlakirja ja Meiän Enontekiö –laulu julkaistiin
juhlavuonna
Juhlavuoden aikana julkaistiin Enontekiön historiikki Revontultenmaa –
Välähdyksiä Enontekiön historiasta ja nykyisyydestä. Kirjan teko alkoi
keväällä 2016 ja se julkaistiin Itsenäisyyspäivänä 2017. Kirjan Päätoimittajana on kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen. Historiikkityöryhmään kuuluivat seuraavat: Anneli Aro, Pentti Keskitalo, Sari Keskitalo, Pentti
Mäkitalo ja Ilkka Vaura. Kirjan tekemiseen osallistui juhlavuoden koordinaattori Anne Keskitalo-Hohti. Enontekiön kunta oli vastuussa aineiston
toimittamisesta ja aineistoa mm. tarinoita, kuvia, kirjan sisältötoiveita
pyydettiin kaikilta kuntalaisilta ja Enontekiön ystäviltä. Kirjan kustantaja on Heikki Peura Oy. Kirjaa on myynnissä eri puolilla kuntaa.
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Kunnan 140-vuotisjuhlassa sai kantaesityksensä Minun Enontekiö –laulu,
joka on työstetty kaikkien halukkaiden voimin ensin keräämällä sanoja ja
lauseita vuoden 2016 lopulla sekä sen jälkeen helmikuussa 2017 kaikille
avoimessa Reijo Kumpulaisen vetämässä laulupajassa, jossa sanoitettiin ja
sävellettiin laulua. Yhteisen viikonlopun jälkeen laulu on työstetty loppuun Reijo Kumpulaisen koordinoimana. Minun Enontekiö –laulu löytyy myös
julkaistusta kirjasta ja siitä tehdään myös äänite.
Kunnan 140-vuotisjuhlassa palkittiin ensimmäisen kerran Enontekijät.
Enontekiöjä 2017 tunnustuksen saivat Aki Huhtanen, Tapio Huttunen, IngaMaret Gaup-Juuso, Seppo Lankinen ja Sanna Alatalo.
Kunnanhallituksen päättämät Enontekijän kriteerit ovat:
o Myönteisessä hengessä edistänyt Enontekiön vetovoimaisuutta
o Tehnyt Enontekiötä tunnetuksi ja näkyväksi myös kunnan ulkopuolelle
Tiedoksi

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.1.2018

Sivu
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Khall 7 § Vuoden 2017 yhdistyksen palkitseminen
Vuoden yhdistys ja kunniamaininnan saaneet julkistetaan yhdistysillassa.
Selostus
Enontekiö-konsernin ja yhdistysten yhteistyöasiakirjassa on vuoden enontekiöläinen yhdistys –tunnustus, jonka mukaan kunta palkitsee vuosittain
yhdistyksen, joka on lisännyt merkittävästi kuntalaisten hyvinvointia
ja/tai kunnan elinvoimaisuutta ja/tai alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa
ja/tai näkyvyyttä omalla toiminnallaan.
Palkintona on kunniakirja ja 500 euroa. Kunniamaininnan saaneille annetaan kunniakirjat.
Tiedoksi

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.1.2018

Sivu
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Khall 8 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2018
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanhallitus)
Kunnanhallitus päättää merkitä kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluja päätöksentekoprosessin tiedoksi.
Selostus
Kunnanhallitus antoi 11.12.2017 viranhaltijoille tehtäväksi valmistella
em. kokouspäivät huomioiden kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessi 2018 ja tuoda sen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Johtoryhmässä asia oli 8.1.2017.
Liite
1 Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.1.2018

Sivu
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Khall 9 § Hallinnon toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle
2018
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää vahvistaa hallinnon toimialan vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmaksi liitteenä esitetyn hallinnon talousarvion
sekä kunnan rahoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.
Kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti:
KÄYTTÖTALOUS
HALLINTO
Kustannuspaikat
Presidentinvaalit
Maakuntavaalit
Tilintarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Keskustoimisto
Henkilöstöhallinto
ATK-palvelu
Kunnallisverotus
Toimikunnat
Suhdetoiminta ja edustus
Muu toiminta
Oikeustoimi
LSHP palkanlaskenta
Työsuojelu
Väärtipäivät
Hallinnon auto yht 280
Hallinnon auto yht 284
Ikäihmisten neuvosto
Yhteispalvelupiste/Virtu

Pakolaiskoordinaattori

Kunnanjohtaja

Varahenkilö
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Hj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Kj
Ruokapalvelutyöntekijä
Ruokapalvelutyöntekijä
Ruokapalvelutyöntekijä
Hj

INVESTOINNIT
kiinteistöjen osto
Ohjelmat, laitteet ym.

Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja

Hj
Kj

RAHOITUS

Hallintojohtaja

Kj

HALLINNON TASETILIT

Hallintojohtaja

Kj

Ruokapalveluauto

Vastaava emäntä

Keskuskeittiö
Siivouspalveluyksikkö

Ltk

Vastuuviranhaltija
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Vastaava emäntä

Vastaava emäntä

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.1.2018
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Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkia kunnan kustannuspaikkoja
koskevia laskuja vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä.
Selostus
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja
vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa
15. kunnanhallitus vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa
tehtäväalueet tulosyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen osoitettujen
määrärahojen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää tulosyksiköiden sekä toimialaansa kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat sekä heille
varahenkilöt. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa omalta osaltaan ohjeet
talousarvion täytäntöönpanosta sekä tarvittaessa tarkempia ohjeita määrärahojen käyttämisestä.
Hallinnon toimialaan kuuluvat yllä olevat kustannuspaikat.
Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät
talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuun 10. päivään mennessä. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa
toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Vastuuviranhaltijat tekevät päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen
jälkeen tarvittaessa vastuullaan olevien tulosyksiköiden välisistä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista ja uusien kustannuspaikkojen avaamisesta.
Vuosilomien ym. varalta kunnalla on hyvä olla nimettynä viranhaltijat,
jolla on koko organisaatiota koskeva hyväksymisoikeus.
Liitteenä hallinnon toimialan kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio 2018.
Valtuuston 29.11.2017 hyväksymä kunnan vuoden 2018 rahoitussuunnitelma ja
vuoden 2016 investointisuunnitelma ovat nähtävillä kokouksessa.
Liite
2

Hallinnon kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio
2018

Tiedoksi
Kirjanpito
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
Vastaava emäntä

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.1.2018
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Khall 10 § Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä alla olevien yhtiöiden yhtiökokouksiin
edustajaksi kunnanjohtajan.
Selostus
Hallintosäännön 19 §:n 27 kohdan mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille tarvittaessa omistajaohjauksen edellyttämät
toimintaohjeet.
Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksiin:
1. Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot
2. Kiinteistö Oy Ounasmajat
3. Enontekiön Kehitys Oy
4. Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalo
5. As. Oy Jussa-Eno
6. As. Oy Kilpisrivi
7. Kyrön Vesihuolto Oy
8. Enontekiön Sähkö Oy
9. Lapin Sähkövoima Oy
10. LappIt Oy
11. Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4
12. Asunto Oy Hetanranta
13. Enontekiön Vesihuolto Oy
14. As Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa,
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä
määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta.
Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta
sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin
määrätä.
Hallintosäännön 4 §:n mukaan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja
kunnanjohtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen
toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.
Tiedoksi
Kunnanjohtaja

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.1.2018

Sivu
16

Khall 11 § Väärtipäivien työryhmän nimeäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus nimesi kunnanvaltuuston edustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varalle varapuheenjohtajat järjestyksessä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajan tehtäväksi nimetä Väärtipäivien työryhmän päättämäkseen ajaksi siten, että työryhmässä on edustaja kunnanvaltuustosta, kulttuuri- ja/tai vapaa-aika toimialalta, kehittäminen ja
elinvoima toimialalta, yrittäjien edustaja, saamelaisten edustaja, nuorten edustaja, Enontekiön neuvottelukunta ja aktiivinen kuntalainen.
Selostus
Väärtipäivät ovat 31.8.-2.9.2018.
Väärtipäivien työryhmässä on ollut edustajia eri tahoilta esim. yrittäjiä, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Väärtipäivien työryhmässä
2016-2017 ovat olleet hallintojohtaja, Janne Näkkäläjärvi, Enontekiön
Kehitys Oy:n edustajana Paula Ahopelto, luottamushenkilöedustajana Seppo
Alatörmänen, Enontekiön Yrittäjät ry:n edustajana Tiina Vuontisjärvi sekä
koordinoijana Sirpa Mannela Enontekiön Kehitys Oy:stä.
Tiedoksi
Kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen puheenjohtajisto

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.1.2018

Sivu
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Khall 12 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 20.12.2017 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 20.12.2017 ja käsitellyt seuraavat asiat:
20.12.2017
86 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
87 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
88 § Enontekiön kuntastrategian hyväksyminen
89 § Hallintosäännön muuttaminen
90 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099065 kiinteistöjen kunnostus, kustannuspaikkaan 099059 Karesuvannon koulu/päiväkoti
91 § Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä/Pentti Mäkitalo
92 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen
93 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi
2018
94 § Enontekiön kunnan turvallisuus ja talousarvion 2018 muuttaminen
95 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.1.2018
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Khall 13 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 19.12.201714.1.2018
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta
Elinvoimalautakunta
- 14.12.2017

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Khall 14 § 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
14.12.2017 § 105. Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten
osalta ei käytetä. Yhteenveto liitteenä (liite 1).
Liitteenä luettelo kiinteistönluovutusilmoituksista.
Liite
3 Luettelo kiinteistönluovutusilmoituksista 14.12.2017 § 105
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Khall 15 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Unto Kultima:
-Kunnan autojen käyttö koulutusmatkoilla
-Liikuntasalien käyttö eri kylissä onko ilmaista. Esitän kuntalaisille
tasavertaista liikuntasalien käyttöä myös pienillä kylillä.
Outi Kurkela:
-Missä vaiheessa on esitykseni kunnanviraston työntekijöiden palkankorotuksista? Tuleeko valtuustoon tai muuta?
Piia Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.05.
Juha-Pekka Mäntyvaara:
-Osuuspankki, miten remontti edistyy tai koska se alkaa
-Ala-aste, koska puretaan ja Luovatupa siirretään
Ulla Keinovaara
-Miten kulkeminen kokouksiin tapahtuu

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
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Khall 16 § Kultainen Venla/ Vuoden paras tv-ohjelma Eränkävijät
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus onnittelee tuotantoyhtiötä sekä Aki Huhtasta ja Äijää.
Selostus
Oululaisen NTRNZ Media Oy:n tuottama Eränkävijät-sarja voitti perjantaiiltana Kultaisen Venlan vuoden parhaan tv-ohjelman sarjassa. Eränkävijöitä on näytetty Yle TV1:llä. Eränkävijät-sarjan ensimmäinen tuotantokausi
on myyty 30 maahan. Kultainen Venla -palkinnot jaettiin 12.1.2018.
Yksi sarjan suosikeista on Kilpisjärvellä asuva suomenlapinkoira Äijä,
joka oli mukana hakemassa palkintoa omistajansa Aki Huhtasen kanssa. Äijä
oli vastaanottamasta palkintopystiä nuuhkaisemalla sitä.
Tiedoksi
NTRNZ Media Oy
Aki Huhtanen ja Äijä

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Pykälät
1-16

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1,2,3,6,8,12,13,14,15,16.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 4,5,7,9,10,11.
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: 4,5,7,9,10,11.

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.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

