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33 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Taru Mäkitalo ja Janne Näkkäläjärvi. Kunnanhallitus hyväksyi
yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Käsittely
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa ja Janne Näkkäläjärveä.
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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34 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Kunnanhallitus piti tämän pykälän jälkeen tauon klo 14.55-15.05, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat:
Tapahtuneet
Alivaltiosihteeri Vaskunlahti, Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnanjohtajien tapaaminen,
aiheen arktisen alueen elinvoimaisuus.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.
Tapahtuneet
28.1 Pienten kuntien verkoston suunnittelupalaveri
28.1 Matkailun palvelurakenteet-neuvottelu Metsähallituksen kanssa
29.1 Valtuusto ja valtuustoseminaari
2.-4.2 EU, Bryssel (edunvalvonta)
5.-7.2 Rahoitus- ja johtamisfoorumi
6.2 Pienten kuntien verkoston tapaaminen
9.2 Enontekiön luonto, Suomen Metsästysmuseo
11.-13.2 Rajakuntien neuvoston kokous ja Kirkenäs konferenssi, Kirkkoniemi, Norja
Tulossa
20.2 Duodji-akatemia Enontekiölle ohjausryhmän kokous
25.2 Yhteistyöpalaveri seurakunta-kunta
25.2 Perusterveydenhuollon neuvottelukunta
Valmistelussa
- Lämpökeskuksen ostaminen, tekninen johtaja vastuuviranhaltija
Muut
- Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto
- Kunnanjohtajan loma 2.-9.3
- Karesuvannon tarpeet työryhmän selvitys tehty. Asia menee elinvoimalautakuntaan.
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35 § Kouluverkon muutos/Peltovuoman koulu
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi 1.8.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät Hetan yhtenäiseen peruskouluun
lukukauden 2020 alusta.
Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 18.40-18.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuunottamatta Pekka Keskitaloa.
Käsittely
Hallinnollinen rehtori kutsuttiin asiantuntijana paikalle.
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja esteellisyydestä.
Hallintojohtaja luki kuntaliiton muistion (22.2.2018) ”Päätöksentekomenettely kouluverkon
muutoksissa” kohdasta 4.2 esteellisyys lautakunnassa ja kunnanhallituksessa seuraavan kohdan ” Esteellisyysarvioinnissa on merkitystä sillä, kuinka konkreettisesta asiasta päätetään.
Jos valmistellaan kouluverkkoa koskevaa ratkaisua ottamatta kantaa yksittäiseen kouluun,
voi ”erityisen hyödyn tai vahingon” edellytys jäädä täyttymättä. Jonkin nimenomaisen koulun lakkauttamista käsiteltäessä tilanne voi olla toinen. KHO:n oikeuskäytännössä esteellisyysarvioinnissa on pantu painoa mm. sille, että valmistellaan koko kuntaa koskevaa koulujärjestelyä. Mitä suppeammasta asiakokonaisuudesta on kysymys, sitä todennäköisempää on
asian käsittelyyn osallistuneen esteellisyys intressijäävinperusteella.
KHO 1998:68: Kun otettiin huomioon, että kysymys oli kunnan kouluolojen
järjestämisestä useampia koulupiirejä yhdistämällä ja että kunnanhallituksen
osalta kysymys on asian valmistelusta, asian ratkaisusta ei asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa ollut ollut odotettavissa A:lle ja hänen lapsilleen erityistä
hyötyä tai vahinkoa hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Suositeltavaa on, että henkilöt, joiden kohdalla intressijäävi tulee arvioitavaksi (henkilön tai
hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun läheisen työpaikka on lakkautusuhan alla olevassa koulussa tai lapsi on oppilaana em. koulussa), oma-aloitteisesti jääväisivät itsensä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa varmuuden vuoksi siinä vaiheessa, kun on selvillä,
mitkä koulut ovat lakkautusuhan alla. Jos henkilö jäävätään lautakunnan/kunnanhallituksen päätöksellä, tähän sisältyisi menettelyvirheen riski, koska hallinto-oikeus/KHO saattaisiolla sitä mieltä, että henkilö ei ole esteellinen.
Birgitta Eira viittasi KHO 1998:5 päätökseen.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja kysyi, onko paikalla esteellisiä henkilöitä. Keskustelussa
kävi ilmi, että paikalla on Peltovuoman koulun oppilaan vanhempi ja hänen läheisensä on
taksiyrittäjä, joka kuljettaa koulun lapsia.
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Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti soittaa kuntaliiton lakimiehelle ja kuulla tätä asiantuntijana. Avustava lakimies Kuntaliitosta totesi kuultuaan nyt käsittelyssä olevan tilanteen, että kuntaliiton em. muistion mukaan suositeltavaa on, että henkilöt, joiden kohdalla
intressijäävi tulee arvioitavaksi (henkilön tai hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun läheisen työpaikka on lakkautusuhan alla olevassa koulussa tai lapsi on oppilaana em.
koulussa), oma-aloitteisesti jääväisivät itsensä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa varmuuden vuoksi siinä vaiheessa, kun on selvillä, mitkä koulut ovat lakkautusuhan alla.
Kuntaliitosta puhelinyhteyteen saatiin myös johtava lakimies (muistion yksi kirjoittaja), jota
kunnanhallitus myös kuuli asiantuntijana. Tilanne selvitettiin hänelle. Paikallaolijat esittivät
kysymyksiä lakimiehille.
Kuntaliiton lakimiesten mukaan intressijääviyttä arvioidessa tulee huomioida kaikki intressit.
Kuntaliitto suosittelee, että henkilö jäävää itsensä oma-aloitteisesti jos hänen lapsensa on
pienessä koulussa, joka on lakkautusuhan alla. Lisäksi sillä on merkitystä intressijääviyttä
arvioitaessa, jos läheisellä on taloudellisia etuja tai haittoja koulun lakkautuksesta. Lisäksi
merkitystä on sillä, minkä kokoista koulua ollaan lakkauttamassa siten, että mitä pienempi
koulu on kyseessä, sitä painavampi merkitys asialla on esteellisyyttä arvioitaessa. Kuntaliiton
johtava lakimies totesi em. asiat ja suositteli, että henkilö jääväisi itse itsensä ja mikäli henkilö ei itse jäävää, toimielimen olisi syytä päättää jäävämisestä.
Puheenjohtaja kysyi, onko Pekka Keskitalo esteellinen. Keskitalo ilmoitti, että hän ei ole esteellinen. Kunnanhallitus keskusteli asiasta.
Hallintojohtaja luki hallintosäännön 141 §:n ”Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.”
Hallintolain 29 §:n mukaan jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian
käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.
Puheenjohtaja totesi, että toimielin käsittelee Pekka Keskitalon esteellisyyttä ja pyysi että
Pekka Keskitalo poistuu kokouksesta. Pekka Keskitalo poistui kokouksesta klo 16.10.
Hallinnollinen rehtori poistui kokouksesta klo 16.11.
Puheenjohtaja esitti keskustelun jälkeen, että kunnanhallitus jäävää Pekka Keskitalon asian
käsittelystä ja päätöksenteosta kunnanhallituksessa ja perusteli tätä kuntaliiton muistion ja
kuntaliiton lakimiesten esittämillä perusteilla. Elina Rousu-Karlsen kannatti esitystä.
Muita esityksiä ei tehty.
Birgitta Eira oli poissa kokouksesta klo 16.20-16.25.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kysyi, voiko kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan esityksen, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.
Kunnanhallitus piti tauon klo 16.30-16.40, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous
jatkuu entisellä kokoonpanolla siten että Pekka Keskitalo on saapunut kokoukseen.
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Puheenjohtaja keskeytti tämän pykälän käsittelyn ja totesi, että asian käsittely aloitetaan
alusta uudelleen, koska esteellisyysasia tuli esille vasta käsittelyn aikana.
Kunnanhallitus piti tauon klo 16.50-17.40, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja kysyi, onko paikalla esteellisiä henkilöitä.
Puheenjohtaja totesi, että paikalla on Peltovuoman koulun oppilaan vanhempi ja hänen läheisensä on taksiyrittäjä, joka kuljettaa koulun lapsia.
Hallintojohtaja luki kuntaliiton muistion (22.2.2018) ”Päätöksentekomenettely kouluverkon
muutoksissa” kohdasta 4.2 esteellisyys lautakunnassa ja kunnanhallituksessa seuraavan kohdan ” Esteellisyysarvioinnissa on merkitystä sillä, kuinka konkreettisesta asiasta päätetään.
Jos valmistellaan kouluverkkoa koskevaa ratkaisua ottamatta kantaa yksittäiseen kouluun,
voi ”erityisen hyödyn tai vahingon” edellytys jäädä täyttymättä. Jonkin nimenomaisen koulun lakkauttamista käsiteltäessä tilanne voi olla toinen. KHO:n oikeuskäytännössä esteellisyysarvioinnissa on pantu painoa mm. sille, että valmistellaan koko kuntaa koskevaa koulujärjestelyä. Mitä suppeammasta asiakokonaisuudesta on kysymys, sitä todennäköisempää on
asian käsittelyyn osallistuneen esteellisyys intressijäävinperusteella.
KHO 1998:68: Kun otettiin huomioon, että kysymys oli kunnan kouluolojen
järjestämisestä useampia koulupiirejä yhdistämällä ja että kunnanhallituksen
osalta kysymys on asian valmistelusta, asian ratkaisusta ei asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa ollut ollut odotettavissa A:lle ja hänen lapsilleen erityistä
hyötyä tai vahinkoa hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Suositeltavaa on, että henkilöt, joiden kohdalla intressijäävi tulee arvioitavaksi (henkilön tai
hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun läheisen työpaikka on lakkautusuhan alla olevassa koulussa tai lapsi on oppilaana em. koulussa), oma-aloitteisesti jääväisivät itsensä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa varmuuden vuoksi siinä vaiheessa, kun on selvillä,
mitkä koulut ovat lakkautusuhan alla. Jos henkilö jäävätään lautakunnan/kunnanhallituksen päätöksellä, tähän sisältyisi menettelyvirheen riski, koska hallinto-oikeus/KHO saattaisiolla sitä mieltä, että henkilö ei ole esteellinen.
Hallintojohtaja totesi, että kuntaliiton lakimiehet selvittivät aikaisemmin puhelimessa asiaa
ja totesivat kuultuaan nyt käsittelyssä olevan tilanteen, että intressijääviyttä arvioidessa tulee huomioida kaikki intressit. Kuntaliitto suosittelee, että henkilö jäävää itsensä oma-aloitteisesti, jos hänen lapsensa on pienessä koulussa, joka on lakkautusuhan alla. Lisäksi sillä on
merkitystä intressijääviyttä arvioitaessa, jos läheisellä on taloudellisia etuja tai haittoja koulun lakkautuksesta. Lisäksi merkitystä on sillä, minkä kokoista koulua ollaan lakkauttamassa
siten, että mitä pienempi koulu on kyseessä, sitä painavampi merkitys asialla on esteellisyyttä arvioitaessa. Kuntaliiton johtava lakimies totesi tuolloin em. asiat ja suositteli, että
henkilö jääväisi itse itsensä ja mikäli henkilö ei itse jäävää, toimielimen olisi syytä päättää jäävämisestä.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja kysyi, onko Pekka Keskitalo esteellinen. Keskitalo ilmoitti, että hän ei ole esteellinen. Kunnanhallitus keskusteli asiasta.

Pöytäkirja
KUNNANHALLITUS

Sivu
17.2.2020

3.
8

Hallintojohtaja luki hallintosäännön 141 §:n ”Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.”
Hallintolain 29 §:n mukaan jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian
käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.
Puheenjohtaja totesi, että toimielin käsittelee Pekka Keskitalon esteellisyyden ja pyysi että
Pekka Keskitalo poistuu kokouksesta. Pekka Keskitalo poistui kokouksesta klo 17.52.
Puheenjohtaja esitti keskustelun jälkeen, että kunnanhallitus jäävää Pekka Keskitalon asian
käsittelystä ja päätöksenteosta kunnanhallituksessa ja perusteli tätä kuntaliiton muistion ja
kuntaliiton lakimiesten esittämillä perusteilla. Elina Rousu-Karlsen kannatti esitystä.
Ulla Keinovaara esitti seuraavaa: En kannata puheenjohtajan esitystä. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että Ulla Keinovaaran esitys on kannattamattomana rauennut.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on yksimielisesti päättänyt jäävätä Pekka Keskitalon asian käsittelystä ja päätöksenteosta kunnanhallituksessa ja perusteluna on kuntaliiton muistio ja kuntaliiton lakimiesten esittämät perusteet.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti Pekka Keskitalolle, että kunnanhallitus on jäävännyt hänet em. perusteilla.
Kunnanhallitus kutsui hallinnollisen rehtorin asiantuntijana paikalle selvittämään asiaa,
minkä jälkeen hän poistui kokouksesta.
Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila kannatti päätösesitystä.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja totesi, että jätetyt mielipiteet ym. ovat nähtävillä kokouksessa ja että oheismateriaalina jaetut mielipiteet ym. ja vastine laitettaisiin pöytäkirjaan
liitteeksi, minkä kunnanhallitus totesi teknisenä muutoksena.
Ulla Keinovaara teki seuraavan esityksen:
Esitän, että Peltovuoman koulua ei tulisi vielä lakkauttaa eikä luokkia siirrettäisi Hettaan
On tärkeä että koulun toimintaa jatketaan ja asia tutkitaan uudestaan ja opetusta jatketaan
edelleen ja lapset saisivat käydä 0-2 luokat omassa koulussa. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että Ulla Keinovaaran esitys on rauennut kannattamattomana, joten
kunnanhallitus on hyväksynyt yksimielisesti päätösehdotuksen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa
muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi 1.8.2020 alkaen. Peltovuoman koulun
0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden
2020 alusta.
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Selostus
Hallintolain 41 § mukaisesti elinvoimalautakunnan esitys perusteluineen on ollut nähtävillä
kunnanvirastolla, asiasta on järjestetty kuulemistilaisuus 25.11.2019 ja asian vaikutuspiiriin
kuuluvilla on ollut mahdollisuus jättää kirjalliset mielipiteensä asiaan.
Koulun henkilöstön kanssa on käyty yhteistoimintamenettelyn mukaiset toimet.
Oheismateriaalina on yhteenveto jätetyistä mielipiteistä ym. ja vastine niihin.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 5.11.2019 § 128 §
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu
lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon
kuuluvaksi 1.1.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät
Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta.
Käsittely
Pentti K. Keskitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Pentti K. Keskitalon
tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leena Palojärvi.
Pigga Keskitalo saapui kokoukseen klo 14.15 ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi.
Päätösesitys (hallinnollinen rehtori):
Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja
opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi
1.1.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta.
Selostus
Talousarviossa 2019 kaikille kunnan toimialoille on tavoitteena ollut tehdä selvitys kunnan
palvelurakenteesta ja toimialojen toimenpide-esitykset. Enontekiön kunta on teettänyt kaikkien kunnan palveluja koskevan palvelurakenneselvityksen Enontekiön kunnan nykytilanteesta ja tulevasta tilanteesta tammi-helmikuussa 2019.
Talousarvion 2019 toimeenpano-ohjeessa on annettu toimialoille tehtäväksi laatia talousarvion sisältämä selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset sekä toteutusaikataulu helmikuun loppuun mennessä. Selvityksistä vastasivat toimialajohtajat ja –vastaavat.
Selvitys on jaettu kunnanhallitukselle 4.2.2019 ja kunnanhallitus on 9.4.2019 käsitellyt kunnan palvelurakenneselvitystä ml. toimialojen esitykset sekä antanut evästyksensä jatkovalmisteluun. Kunnanhallituksessa selvitettiin mm. seuraavia asioita: kunnan ja konsernin henkilöstömitoitukset, opetustoimen palvelutaso ja –verkko, varhaiskasvatuksen palvelutaso ja –
verkko, infrastruktuuri toimialan tulot, päätöksenteon virtaviivaistaminen, prosessien sähköistäminen ja henkilöstöprosessin selkeyttäminen ja tehostaminen. Johtoryhmä ja kuntakonsernin kehittämispaja ovat myös käsitelleet selvitystä.
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Selvityksen perusteella kouluverkkoon on perusteltua tehdä muutos Peltovuoman koulun
osalta. Peltovuoman koulussa opetusta järjestetään 0.-2. luokilla.
Hallinnollinen rehtori on tehnyt kouluverkon muutosta koskevan selvityksen (Liite 1). Selvityksen mukaisesti kouluverkkoa tulisi muuttaa Peltovuoman koulun toimintojen osalta. Selvityksen mukaisesti pedagogiset, sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä oppilashuoltopalvelujen parempi saatavuus Peltovuoman koulun oppilaille tukevat kouluverkon muutosta.
Peltovuoman koulussa on tällä hetkellä kuusi oppilasta 0.-2. luokilla. Oppilasennusteen mukaisesti oppilasmäärä pysyy alhaisena pudoten 2025-26 lukuvuonna kolmeen oppilaaseen.
(ennustevälillä alle 10 oppilasta/lukuvuosi). (Liite1)
Pienen koulun oppilailla on vaikea saavuttaa kaikkia pedagogisia tavoitteita, mitä voimassa
oleva opetussuunnitelma vaatii. Samoin pienen koulun oppilaiden sosiaalisten suhteiden vähyys voi vaarantaa oppilaiden sosiaalisen kehityksen. Edellä mainituista seikoista on liitteessä
2 olevassa selvityksessä.
Peltovuoman koulun nettomenot v. 2018 olivat 140 000 €. Vuodelle 2019 nettomenot on
budjetoitu saman suuruisiksi. Kouluverkon muutoksen jälkeen v. 2020 alkaen voitaisiin suurin osa näistä menoista suunnata tehokkaammin koko opetustoimen käyttöön (liite 3).
Kouluverkon muutos koskisi Peltovuoman koulua siten, että Peltovuoman koulun oppilaat
siirtyisivät kevätlukukauden 2020 alusta lähtien (1.1.2020) Hetan yhtenäisen peruskoulun
oppilaiksi.
Peltovuoman koulun luokanopettajat siirtyisivät Hetan yhtenäisen peruskoulun opettajiksi
1.1.2020 lähtien.
Osallisille varataan hallintolain mukaan mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä annetaan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Tästä mahdollisuudesta kunta tiedottaa erikseen.
Hallintosäännön 21 §:n 6 kohdan mukaan lautakunta päättää talousarvion puitteissa tehtäväalueiden palvelurakenteista sekä niiden muutoksista. Valtuusto päättää keskeisimmistä
palvelurakenteista ja niiden muutoksista.
Liitteet
1 Kouluverkon muutos –selvitys
2 Arviointi kouluverkon muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista
3 Arviointi taloudellisista vaikutuksista kouluverkon muutoksessa
4 Mielipiteet ja vastineet
Valmistelija
Kunnanjohtaja, hallinnollinen rehtori, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei merkittäviä vaikutuksia
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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36 § Asiantuntijapalvelun hankinta/Enontekiön Sähkö Oy:n mahdollinen myynti
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevan konsultin kilpailuttamista koskevan tarjouspyynnön ja konsultin kilpailutuksen toteuttamisen.
Kunnanjohtajalle annettiin yksimielisesti oikeus tehdä tarvittaessa tarkennuksia tarjouspyyntöön ja sen jälkeen käynnistää tarjouskilpailu.
Käsittely
Puheenjohtaja totesi, että Pekka Keskitalo ei ole paikalla
Jaakko Alamattila ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän
ajaksi.
Kunnanjohtajan muutettu esitys: Kunnanjohtajalle annetaan oikeus tehdä tarvittaessa
tarkennuksia tarjouspyyntöön ja sen jälkeen käynnistää tarjouskilpailu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan konsultin kilpailuttamista koskevan tarjouspyynnön ja konsultin kilpailutuksen toteuttamisen.
Selostus
Enontekiön kunnanvaltuuston on 8.5.2019 päättänyt, että tehdä periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä selostusosassa mainituin perusteluin. Valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuuston päätettäväksi.
Kunnanvaltuuston on päättänyt, että myyntiasian valmistelussa huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädösten määräykset.
Kunnanvaltuuston päätti, että myyntiprosessin valmisteluun osoitettava määräraha tuodaan
valtuuston päätettäväksi, kun tarvittava euromäärä selviää. Ohjausryhmään lisätään henkilöstön edustaja.
Kunnassa on valmisteltu tarjouspyyntö konsultin kilpailuttamiseksi. Kilpailuttamisen jälkeen
konsultin valinnasta päättää kunnanhallitus.
Tarjouspyyntö on liitteenä.
Liitteet
5 Tarjouspyyntö
Valmistelija
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia tässä vaiheessa
Tiedoksi
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
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37 § Hankekehittäjän toimen täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti hankekehittäjän toimeen Tanja Lepistön.
Määräaikaisuuden perusteena on kunnassa vireillä olevat muutokset, jotka voivat merkitä
henkilöstötarpeen uudelleenarviointia.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaara esitti, että hankekehittäjän toimeen ei valita tällä hetkellä säästöt huomioon tässäkin asiassa. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja rajasi keskustelun tähän. Puheenjohtaja totesi, että esitys on rauennut kannattamattomana.
Jaakko Alamattila kannatti päätösehdotusta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää valita hankekehittäjän toimeen Tanja Lepistön.
Määräaikaisuuden perusteena on kunnassa vireillä olevat muutokset, jotka voivat merkitä
henkilöstötarpeen uudelleenarviointia.
Selostus
Kunnanhallitus on 23.9.2019 § 191 päättänyt hankekehittäjän 3 vuoden määräaikaisen työsopimussuhteisen tehtävän täyttämisestä. Perusteluna määräaikaisuudelle on kunnassa vireillä olevat muutokset, jotka voivat merkitä henkilöstötarpeen uudelleenarviointia.
Hankekehittäjän keskeiset tehtävät ovat seuraavat:
- Kunnan hanketoiminnan kokonaiskehittäminen
- Kunnan hanketoiminnan koordinointi
- Hankkeiden valmistelu, hakeminen ja maksatustehtävät
- Kansainvälisten asioiden hoitaminen
- Työllisyyden koordinoinnin tehtävät.
Hankekehittäjän tehtävä on ollut haettavana 25.10.- 18.11.2019 klo 15.00. Määräaikaan
mennessä jätettiin 5 hakemusta toimeen, joista neljä täytti toimen kelpoisuusehdot.
Kunnanhallitus päätti 13.1.2020, että haastatteluryhmänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, kehitysjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Kunnanhallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua haastatteluun. Kunnanhallitus päätti, että haastatteluryhmä
päättää haastateltavista ja haastatteluaikataulusta.
Haastatteluryhmä haastatteli kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat 24.1.2020 ja
31.1.2020. Yksi haastateltavista ilmoitti vetäytyvänsä hausta.
Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Hakemukset ja ansioluettelot ovat nähtävillä kokouksessa.
Liite
5 Yhteenveto hakijoista (tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen)
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Kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
Hakijat (kirje ja ote)
Kehitysjohtaja
Henkilöstöjohtaja
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39 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus päätti, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi lukuunottamatta hallinnollisen
rehtorin palkkauspäätöstä.
Kunnanhallitus päätti, että palkka pidetään kunnanjohtajan esityksen mukaisena.
Käsittely
Elina Rousu-Karlsen esitti, että käytetään otto-oikeutta hallinnollisen rehtorin palkkauspäätökseen. Elli-Maria Kultima ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 19.52-20.00, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Taru Mäkitalo, Jaakko Alamattila ja Janne Näkkäläjärvi kannattivat kunnanjohtajan esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän
ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne
jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat
Elina Rousu-Karlsenin esitystä, jota Elli-Maria Kultima ja Ulla Keinovaara ovat kannattaneet,
äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamattila, Taru Mäkitalo, Janne Näkkäläjärvi) ja 3 ”ei” ääntä (Ulla
Keinovaara, Elli-Maria Kultima, Elina Rousu-Karlsen)). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt Elina Rousu-Karlsenin ehdotuksen otto-oikeuden käyttämisestä hallinnollisen rehtorin palkkauspäätökseen puheenjohtajan äänen ratkaistessa.
Elli-Maria Kultima esitti palkaksi 5500 €/kk. Elina Rousu-Karlsen kannatti esitystä.
Taru Mäkitalo esitti, että palkka pidetään kunnanjohtajan esityksen mukaisena. Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta asiasta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat
Elli-Maria Kultiman esitystä, jota Elina Rousu-Karlsen on kannattanut, äänestävät ”jaa” ja ne
jotka kannattavat Taru Mäkitalon esitystä, jota Janne Näkkäläjärvi on kannattanut, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2
”jaa” ääntä (Elli-Maria Kultima, Elina Rousu-Karlsen) ja 3 ”ei” ääntä (Jaakko Alamattila, Taru
Mäkitalo, Janne Näkkäläjärvi) ja 1 ”tyhjä” ääni (Ulla Keinovaara). Puheenjohtaja totesi, että
kunnanhallitus on hyväksynyt Taru Mäkitalon esityksen siitä, että palkka pidetään kunnanjohtajan esityksen mukaisena.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
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Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä ottooikeuttaan.
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30
päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
Virkamatkamääräys.
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 27.01.2020-16.2.2020
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja)
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja)
Vanhusneuvosto (pöytäkirja)
Vammaisneuvosto (pöytäkirja)
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja)
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa)
- Päätös palkkauksesta/hallinnollinen rehtori (kunnanjohtaja 10.2.2020)
Valmistelija
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja
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Pykälät
33 § - 39 §

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 33, 34, 35, 36, 38.
Muutoksenhakukielto
Pykälä:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 37, 39.
HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimus-viranomainen 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: 37, 39.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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.

