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Khall 320 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Elli-Maria Kultima ja Elina
Rousu-Karlsen Jaakko Alamattilan esityksestä. 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
17.11.2017 Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
15.11.2017

Sivu
4

Khall 321 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi
seuraavat asiat:
-Älytien avajaiset 7.11. Muoniuossa
-Jussaenon Oy:n yhtiökokous 14.11
-Linnan juhlat-elokuvan ennakkokatselutilaisuus 21.11.
-Tapaaminen Mehiläisen edustajan kanssa 28.11.
-Storfjordin kunnanjohtajan tapaaminen 30.11.
-Työsuojeluvaalien valmistelut ja vaalit 15.12.
Enontekiön poliisiasia
-Enontekiön kunta tekee 15.11 esityksen valtiovarainvaliokunnan hallintoja turvallisuusjaostolle poliisin määrärahojen varaamisesta valtion budjetista
-Saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt tukea Enontekiön kuntaa lausumalla Enontekiön poliisiasiasta
-Kunnanjohtajan loma 23.-24.11.
Merkitään, että Birgitta Eira saapui kokoukseen klo 14.05 tämän pykälän
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.
Tapahtumat
-

Kultiman kylätilaisuus 9.11.

-

Yhdistysfoorumi 14.11. klo 17

-

Kuntakonsernin kehittämispaja 8.11.

Kokoukset, foorumit ja seminaarit
Tapaamiset
Luottamushenkilöiden koulutus
-

Enontekiön ja Kittilän yhteinen luottamushenkilökoulutus 27.11.2017
Hetassa

Muut asiat
-
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Sopimus henkilöstöhallinnon työpanoksen ostamisesta Lapin sairaanhoitopiirin kanssa

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat
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Khall 322 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Outi Kurkela:
-Pohjoismaisen kirjastoauton johtokunnan kokous Kautokeinossa.
-Revontuli-Opiston johtokunnan kokous, jossa Outi Kurkela valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi.
Elli-Maria Kultima:
-Lapin sairaanhoitopiirin ky:n kokous, jossa esillä mm. EnontekiönMuonion terveydenhuollon siirto sairaanhoitopiirin alaisuuteen.
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Khall 323 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti valita vapaa-aikasihteerin virkaan Katriina Siepin
ja varalle Anneli Kultiman.
Käsittely
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita vapaa-aikasihteerin virkaan Inka Alapurasen
ja varalle Anneli Kultiman.
Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi vapaa-aikasihteerin virkaan Katriina Siepin ja varalle Anneli Kultiman. Unto Kultima ja Ulla Keinovaara
kannattivat esitystä.
Jaakko Alamattila kannatti kunnanjohtajan esitystä ja esitti suljettua
lippuäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus piti tauon klo 14.45-14.50, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Puheenjohtaja kävi läpi enemmistövaalimenettelyn ja totesi, että vapaaaikasihteerin vaali ja varalle valittavan vaali suoritetaan erikseen ja
em. vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Kunnanhallitus päätti, että
pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Hallintojohtaja jakoi äänestysliput vapaa-aikasihteerin virkavaalia varten ja hallituksen jäsenet jättivät lipun vaaliuurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen pöytäkirjantarkastajat suorittivat ääntenlaskennan. Puheenjohtaja totesi, että vapaa-aikasihteerin vaalissa on annettu 7 ääntä seuraavasti: 4 ääntä Katriina Sieppi ja 3 ääntä
Inka Alapuranen.
Hallintojohtaja jakoi äänestysliput vapaa-aikasihteerin virkaan varalle
valittavan vaalia varten ja hallituksen jäsenet jättivät lipun vaaliuurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen pöytäkirjantarkastajat suorittivat ääntenlaskennan. Puheenjohtaja totesi, että vapaa-aikasihteerin virkaan varalle valittavan vaalissa on annettu 7 ääntä
seuraavasti: 4 ääntä Anneli Kultima ja 3 ääntä Inka Alapuranen.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on valinnut vapaaaikasihteerin virkaan Katriina Siepin ja varalle Anneli Kultiman.
Selostus
Haastatteluryhmä haastatteli ennen kokousta 15.11.2017 Anneli Kultiman ja
Katriina Siepin. Paula Nyländen oli ilmoittanut, että ei osallistu haastatteluun.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Esitys annetaan haastattelujen jälkeen kokouksessa.
Selostus
Haastatteluryhmä haastattelee haastatteluun kutsutut 15.11.2017 klo 10
alkaen.
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Päätöshistoria
Kunnanhallitus 6.11.2017 § 305
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Anneli Kultima, Paula Nyländen ja Katriina Sieppi sekä päätti
haastatteluaikatauluksi 15.11.2017 klo 10. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, etsivä nuorisotyöntekijä, kunnanjohtaja, hallintojohtaja. Asia käsitellään haastattelujen jälkeen,
mikäli kunnanhallituksella on valmius päätöksen tekemiseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Anneli
Kultima, Paula Nyländen ja Katriina Sieppi sekä päättää haastatteluaikatauluksi 13.11.2017 klo 12. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus,
valtuuston puheenjohtajisto, etsivä nuorisotyöntekijä, kunnanjohtaja,
hallintojohtaja. Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, mikäli kunnanhallituksella on valmius päätöksen tekemiseen.
Selostus
Kunnanhallitus perusti 3.7.2017 vapaa-aikasihteerin viran 1.9.2017 lukien
ja laittanut viran haettavaksi.
Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja kehittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoijana.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).
Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.
Kunnanhallitus päätti 14.8.2017 251 § haastatella seuraavat henkilöt:
Inka Alapurasen, Jutta Pasman ja Heikki Suhosen. Haastattelut toteutettiin 28.8.2017 klo 13 alkaen. Kunnanhallitus päätti valita vapaaaikasihteerin virkaan 18.9.2017 § 288 Heikki Suhosen. Virkaan valittu
Heikki Suhonen ilmoitti 22.9.2017, että hän ei ota vapaa-aikasihteerin
virkaa vastaan. Varalle ei valittu ketään.
Kunnanhallitus päätti 9.10.2017 § 298, että vapaa-aikasihteerin virka
julistetaan uudelleen haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava
viimeistään 25.10.2017 klo 15 mennessä. Samalla kunnanhallitus päätti,
että virkaa tähän mennessä hakeneet otetaan valinnassa huomioon.
Virka on ollut uudelleen haettavana 12.10.-27.10.2017 välisen ajan.
Viranhakuilmoitus on seuraava:
”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi
VAPAA-AIKASIHTEERN VIRAN
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).
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Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja kehittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoijana.
Arvostamme kokemusta virkaan sisältyvistä tehtävistä, aktiivista kehittämisotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee
toimittaa 27.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.
Lisätietoja antaa:
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi”
Inka Alapuranen, Sari Ekorre-Nummikari, Emilia Lyttinen ja Jutta Pasma
ovat ilmoittaneet, että ovat edelleen hakemassa virkaa. Lisäksi hakemuksen ovat jättäneet Anneli Kultima, Paula Nyländen, Katariina Sieppi, Laura Silvennoinen, Anna-Eerika Tepsa ja Katja Tuukkanen.
Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Liite
1 Yhteenveto hakijoista
Tiedoksi
Hakijat
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Khall 324 § Vuosien 2018-2020 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän,
infrastruktuurin, kehittämisen ja elinvoiman, opetustoimen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, perusturvan ja vapaa-ajan toimintakate (ulkoiset nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset
nettomenot.
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman
vuosiksi 2018–2020.
Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on
tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,
että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä
tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä.
Käsittely
Puheenjohtaja totesi, että jatketaan talousarvion käsittelyä.
Kunnanjohtajan katsaus
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Johdanto – asiakirjan tarkoitus
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Yleinen osa – yhteiset tavoitteet ja talous
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Käyttötalousosa – toimialojen tavoitteet ja resurssit
Kunnanhallitus
Hallinto
Viestintä
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Elinvoima
Infrastruktuuri
Kehittäminen ja elinvoima
Opetustoimi
Varhaiskasvatus
Outi Kurkela oli poissa kokouksesta klo 15.55-16.05.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Hyvinvointi
Kulttuuri
Perusturva
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Vapaa-aika
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tuloslaskelmaosa
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Investointiosa
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Rahoitusosa
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Liitteet
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkitään, että Enontekiön Sähkö Oy:n ja
Enontekiön Vesihuolto Oy:n tuloskortit sisällytetään liitteisiin.
Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen klo 16.20.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion
käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, infrastruktuurin, kehittämisen ja elinvoiman, opetustoimen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, perusturvan ja vapaa-ajan toimintakate (ulkoiset
nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset nettomenot.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman
vuosiksi 2018–2020.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on
tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,
että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä
tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 6.11.2017 § 309
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn
ja päätti jatkaa asian käsittelyä 15.11.2017.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo
15.25-15.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn
ja päättää jatkaa asian käsittelyä 13.11.2017.
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Selostus
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa
sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita konsernitilinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarviossa ja suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta
olennaisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanottaminen sulautumisessa, toimintojen yhtiöittäminen, tytäryhteisöjen purkaminen tai muut olennaiset
muutokset tytär- ja omistusyhteysyhteisöjen omistus- ja äänivallassa
taikka merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja
toimialassa. Myös merkittävät tytäryhteisön investoinnit ja tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoituvat takausvastuut
voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus merkittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä sekä niiden toimintaan liittyvistä olennaisista
riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin,
että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää
erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien
yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt
tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §).
Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen
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kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden
2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayhtymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt
alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettuna
vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamisvelvollisuus
koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei
konsernitaseen alijäämää.
Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenettelyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätöksiin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnuslukuihin (148.4 §). Konsernitason kriisikuntamenettely edellyttää konsernitilinpäätöksiä kaikilta kunnilta.
Lautakuntien talousarviopykälät ja yleishallinnon kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys ovat oheismateriaalina.
Oheismateriaali
1
Lautakuntien talousarviopykälät (nähtävillä kokouksessa)
2
Kunnanhallituksen kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys
(nähtävillä kokouksessa)
Liite
2
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Khall 325 § Esitys vuoden 2017 investointiohjelman kohteen:099163 autojen
uusiminen, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen. Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle tehdä päätöksen kahden auton
uusimisesta vastuuviranhaltijan esityksestä.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 25.9.2017 58 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle investointikohteen: 099163 Autojen uusiminen aloituslupaa seuraavasti:
Kaikkien autojen osalta leasing-vaihtoehto tarkastellaan 2-3 auton vaihdon kanssa rinnan, mahdollisen hankintainvestoinnin määräraha on 30 000€.
Leasing- / hankintavaihtoehdon vertailee vastuuviranhaltija kunnanjohtajan kanssa, valinta tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella.
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Mauri Kivelä.
Selostus:
Vuoden 2017 investointiohjelmaan on varattu 30 000€ määräraha autojen
uusimista varten. Kunnan nykyiset autot 5kpl, ovat hankittu joulukuussa
2012 ja niillä on ajettu vuosittain n. 25000-30000km. Investointimäärärahalla on ollut tarkoitus vaihtaa 2-3 kpl ajoneuvoja.
Tiedoksi
Kunnanjohtaja
Rakennustarkastaja
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Khall 326 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen / Osuuspankin kiinteistö
Päätös
Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen 26.10.2017 § 90.
Kunnanhallitus päätti kumota elinvoimalautakunnan em. päätöksen.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti:
Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan määräraha Osuuspankin kiinteistön
muutostöihin 65 991 euroa ja tuloksi 31 301 euroa (Osuuspankin osuus kustannuksista).
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 25000 euron määrärahan siirtoa Kiinteistöjen osto kohdasta kohtaan Osuuspankin kiinteistö ja loput tarvittaessa lainanotolla. Tuloksi kirjataan Osuuspankin maksama osuus kustannuksista.
Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee
hyväksyen tiedoksi, että investointiosan 2017 kohdasta Kiinteistöjen osto
(200 000 euroa) siirretään 175 000 euroa (kauppahinta) Osuuspankin kiinteistö kohtaan.
Kunnanhallitus päätti, että vastuuviranhaltijana investointikohteessa
toimii tekninen johtaja.
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi laaditut suunnitelmat sekä Osuuspankin
kiinteistön muutosten kustannusarvion.
Kunnanhallitus päätti edellyttää, että infrastruktuuri toimiala toteuttaa
investoinnin valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa suunnitelmansa
mukaan.
Unto Kultima jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Kunnanhallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Unto Kultima esitti, että elinvoimalautakunnan esitys hyväksytään. Esitystä ei kannatettu.
Päätös
Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen 26.10.2017 § 90.
Kunnanhallitus päätti kumota elinvoimalautakunnan em. päätöksen.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti:
Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan määräraha Osuuspankin kiinteistön
muutostöihin 65 991 euroa ja tuloksi 31 301 euroa (Osuuspankin osuus kustannuksista).
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle 25000 euron määrärahan siirtoa Kiinteistöjen osto kohdasta kohtaan Osuuspankin kiinteistö ja loput tarvittaessa lainanotolla. Tuloksi kirjataan Osuuspankin maksama osuus kustannuksista.
Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee
hyväksyen tiedoksi, että investointiosan 2017 kohdasta Kiinteistöjen osto
(200 000 euroa) siirretään 175 000 euroa (kauppahinta) Osuuspankin kiinteistö kohtaan.
Kunnanhallitus päätti, että vastuuviranhaltijana investointikohteessa
toimii tekninen johtaja.
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi laaditut suunnitelmat sekä Osuuspankin
kiinteistön muutosten kustannusarvion.
Kunnanhallitus päätti edellyttää, että infrastruktuuri toimiala toteuttaa
investoinnin valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa suunnitelmansa
mukaan.
Unto Kultima ilmoitti, että jättää päätökseen eriävän mielipiteen.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Unto Kultima esitti, että elinvoimalautakunnan esitys hyväksytään. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen 26.10.2017 § 90.
Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan em. päätöksen.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti:
Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan määräraha Osuuspankin kiinteistön
muutostöihin 65 991 euroa ja tuloksi 31 301 euroa (Osuuspankin osuus kustannuksista).
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 25000 euron määrärahan siirtoa Kiinteistöjen osto kohdasta kohtaan Osuuspankin kiinteistö ja loput tarvittaessa lainanotolla. Tuloksi kirjataan Osuuspankin maksama osuus kustannuksista.
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee
hyväksyen tiedoksi, että investointiosan 2017 kohdasta Kiinteistöjen osto
(200 000 euroa) siirretään 175 000 euroa (kauppahinta) Osuuspankin kiinteistö kohtaan.
Kunnanhallitus päättää, että vastuuviranhaltijana investointikohteessa
toimii tekninen johtaja.
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Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi laaditut suunnitelmat sekä Osuuspankin
kiinteistön muutosten kustannusarvion.
Kunnanhallitus päättää edellyttää, että infrastruktuuri toimiala toteuttaa investoinnin valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa suunnitelmansa mukaan.
Selostus
Kuntalain 92 §:ssä määrätään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija 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.
Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman
viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin
alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa
päätöksen.
Kunnanvaltuusto antoi valtuudet kunnanhallitukselle ostaa Osuuspankkikiinteistö valtuuston päättäessä talousarviosta 2017. Kuntalain mukaan
kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaan vastata valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Kunnanhallitus on 7.2.2017 §:ssä 51 päättänyt ostaa Osuuspankin kiinteistön Pohjolan Osuuspankilta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.
Kauppakirjassa todetaan mm. muutosremontin toteuttaminen. Osuuspankki on
sitoutunut kauppakirjan mukaisesti vuokraamaan tilan viideksi vuodeksi
nykyistä pienempien tilojen osalta sekä sitoutunut oman tilan osalta muutosremontin kustannuksiin. Lisäksi avoimen haun myötä kaksi yritystä on
ilmoittautunut haluavansa vuokralle ko. tilaan eli kiinteistöön on tulossa pankin lisäksi kaksi vuokralaista. Kiinteistön muutostyö on tehtävä,
jotta yritykset voivat siirtyä tilaan ja jotta kunta saa vuokratulot.
Laajemman tilojen järjestelyn yhtenä tarkoituksena on, että Hetan vanhan
koulun kiinteistössä toimiva Luovatupa siirtyy virastotalolle, minkä jälkeen Hetan koulun kiinteistössä voidaan katkaista lämmöt ja tyhjentää
vesi- ja viemärijohdot, mikä säästää kunnalta em. kustannukset.
Osuuspankin kiinteistöstä on tehty yritysvaikutusten arviointi. Arvion
perusteella kiinteistö antaa mahdollisuuksia mm. pienyritysten ja toimeliaisuuden lisääntymiseen Enontekiöllä.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 26.10.2017 90 §
Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen / Osuuspankin kiinteistö
Päätös: Puheenjohtaja esitti, että investointiosaa ei muuteta. Puheenjohtaja esitti edelleen, että muutostyöt kilpailutetaan kokonaisurakkana.
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Kaikki läsnä olevat lautakunnan jäsenet kannattivat puheenjohtajan esitystä. Puheenjohtajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.
Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Ehdotus: rkm-rakennustarkastaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy laaditut suunnitelmat sekä Osuuspankin kiinteistön muutosten kustannusarvion 70991 euroa, josta kunnan osuudeksi
jää 39690 euroa alv 0%.
Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosaa muutetaan
seuraavasti:
0000Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan Osuuspankin kiinteistön muutostöihin 70991 euron määräraha ja tuloksi osoitetaan 31301 euroa (Osuuspankin osuus kustannuksista).
Investointi katetaan Osuuspankin maksamalla kustannusten osuudella ja
loput tarvittaessa lainanotolla.
Selostus:
Osuuspankkikiinteistön tilaratkaisuista on käyty neuvotteluja tulevien
vuokralaisten kanssa, joita on osuuspankin lisäksi kaksi muuta yritystä.
Kiinteistössä tehdään sisäisiä muutostöitä huonetilaratkaisujen vuoksi ja
kiinteistöön laitetaan valokuitu. Osuuspankki vastaa oman vuokratilan
vaatimasta muutosremontin kustannuksista kokonaisuudessaan. Muiden vuokralaisten osalta kustannukset huomioidaan vuokratasossa.
Huonetilamuutosten kustannusarvio sähkö-,lvi-ja rakennustekniikan töineen
on 70991,00 euroa, josta Osuuspankin osuus on 31301,00 euroa.
Suunnitelmat muutostöistä esitellään tarkemmin kokouksessa.
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Khall 327 § Perusterveydenhuollon neuvottelukunnan perustaminen ja nimeäminen
Päätös
Enontekiön kunta päätti perustaa yhdessä Muonion kunnan, sairaanhoitopiirin ja Saamelaiskäräjien kanssa perusterveydenhuollon neuvottelukunnan,
jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon palvelujen ja siihen
liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön
kunnille ja sairaanhoitopiirille.
Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön osalta perusterveydenhuollon neuvottelukuntaan nimetään seuraavat:
Jäsen
Valtuuston puheenjohtaja
Kunnanjohtaja
Perusturvajohtaja
Kunnanhallituksen asiantuntija
Paula Keski-Kujala

Varajäsen
Valtuuston varapuheenjohtajat
Hallintojohtaja
Saamenkielinen sosiaalityöntekijä
Janne Näkkäläjärvi

Lisäksi nimetään käyttäjäedustaja. Käyttäjäedustajan ja varajäsenen nimeää hyvinvointilautakunta.
Lisäksi kunnanhallitus esitti, että Lapin sairaanhoitopiiri pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään yhden edustajan neuvottelukuntaan.
Käsittely
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen kokous jatkuu tauon jälkeen
(valtuuston kokous) klo 19.00.
Kunnanjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Kunnanhallitus päättää
varahenkilöt seuraavasti, valtuuston puheenjohtajan varahenkilöt ovat
valtuuston varapuheenjohtajat, kunnanjohtajan varahenkilö on hallintojohtaja, perusturvajohtajan saamenkielinen sosiaalityöntekijä, kunnanhallituksen asiantuntijan Paula Keski-Kujalan Janne Näkkäläjärvi ja käyttäjäedustajan varajäsenen nimeää hyvinvointilautakunta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Enontekiön kunta päättää perustaa yhdessä Muonion kunnan, sairaanhoitopiirin ja Saamelaiskäräjien kanssa perusterveydenhuollon neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon palvelujen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kunnille ja sairaanhoitopiirille.
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön osalta perusterveydenhuollon neuvottelukuntaan nimetään valtuuston puheenjohtaja, kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, kunnanhallituksen asiantuntija Paula Keski-Kujala ja käyttäjäedustaja. Käyttäjäedustajan nimeää hyvinvointilautakunta.
Lisäksi kunnanhallitus esittää, että Lapin sairaanhoitopiiri pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään yhden edustajan neuvottelukuntaan.
Selostus
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Kunnanvaltuuston on 31.5.2017 päättänyt perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä koskevassa päätöksessään perustaa yhdessä Muonion
kunnan kanssa perusterveydenhuollon neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on
seurata perusterveydenhuollon palvelujen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kunnille sekä sairaanhoitopiirille.
Sopimuksessa Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille ja siihen liittyvästä toiminnan siirtämisestä (liikkeenluovutus) kohdassa 14 todetaan seuraavaa:
Neuvottelukunnan perustaminen
Järjestelyn osana Muonion kunta ja Enontekiön kunta yhdessä sairaanhoitopiirin ja Saamelaiskäräjien kanssa perustavat yhteisen perusterveydenhuollon neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata terveydenhuoltolain
10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta
voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kunnille ja sairaanhoitopiirille. Sopijapuolet sitoutuvat neuvottelukunnan toimintaan sekä sen kehittämiseen ja arviointiin. Neuvottelukunta perustetaan 1.1.2017 mennessä.
Sairaanhoitopiirillä on vastuu asioiden valmistelusta neuvottelukunnalle.
Tiedoksi
Hyvinvointilautakunta
Muonion kunta
Lapin sairaanhoitopiiri
Nimetyt
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Khall 328 § 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 lukuunottamatta elinvoimalautakunnan 26.10.2017 §:ää 90.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 6.11.201714.11.2017
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta
Elinvoimalautakunta
- Pöytäkirja 26.10.2017
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Khall 329 § 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
26.10.2017 § 79. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Liitteenä on kopio lautakunnan päätöksestä.
Liite
5 Elinvoimalautakunta 26.10.2017 § 79
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
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Khall 330 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Ulla Keinovaara otti esille oman kulkemisen kokouksiin. Kunnanhallitus
keskusteli luottamushenkilöiden kulkemisesta kokouksiin ja yhteiskyyteistä.
Seppo Alatörmänen otti esille Tunturi-Lapin Kehitys ry:n jatkoon liittyen
tammikuussa järjestettävän kokouksen.
Juha-Pekka Mäntyvaara otti esille elinvoimalautakunnassa esille tulleen
pakolaisiin liittyvien kulujen korvaamisen. Kunnanjohtaja totesi, että
kunnan Lapin ELY-keskukselta saaman tiedon mukaan kiintiöpakolaisista ei
pitäisi aiheutua kokonaisuudessaan kunnalle kustannuksia, koska valtio
korvaa kustannukset tietyn ajan ja kustannukset tulee osiltaan toimialojen hakea.
Birgitta Eira otti esille
- Tsahkalluoktan tien raivauksen tärkeyden. Asiassa on otettu kuntaan
yhteyttä
- Energiatehokkuussopimusten tekeminen kunnassa ei toimi.
Elli-Maria Kultima otti esille Kilpisjärven monitoimitalon nettiyhteydet.
Todettiin, että Seppo Alatörmänen selvittää asiaa.
Birgitta Eira otti esille, että missä vaiheessa puututaan, kun ihmiset
eivät hoida tehtäviään. Kunnanjohtaja selvitti vastuita, viraston toimintaa ja resursseja sekä talousarvon tuloskorttien merkitystä toiminnassa.
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Pykälät
320-330

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
320, 321, 322, 324, 328, 329, 330.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 323, 325, 326, 327.
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: 323, 325, 326, 327.

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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