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Khall 276 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultima ja Outi Kurkela
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
20.9.2017 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.
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Khall 277 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi
seuraavat asiat:
-Henkilöstökoordinaattorin toimen täyttäminen; Muonion kunta on hyväksynyt toimen perustamisen tarkentaen mm. siten, että toimi on täytetään
määräaikaisena 31.12.2019 saakka. Toimi laitetaan haettavaksi.
-Enontekiön Kehitys Oy:n ostopalvelusopimus: Suoritetaan 1-6/2017 maksuosuus ja tehdään sopimus.
-Käyttötalouden rajoitettu hankintamenettely ja toimien ja virkojen täyttölupamenettely loppuvuodeksi 2017.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tapahtumat
-

Väärtipäivät 25.-27.8.2017

-

Enontekiön kunnan 140 v juhla 26.8.2017

-

Kilpisjärven monitoimitalon avajaiset 27.8
Kunta kiittää kaikkia jotka suunnittelivat ja toimeenpanivat sekä
osallistuivat viikonlopun upeisiin tapahtumiin, erityisesti Enontekiön kunnan 140 v juhliin ja Kilpisjärven monitoimitalon avajaisiin.

-

EISCAT_3Dopening event 7.9.2017, Tromssa (kansainvälinen revontulitutkimusverkosto)

-

Kilpisjärven tullin avajaiset 14.9

Kokoukset
-

Kilpisjärven tutkimusjohtaja-hankekokous 29.8. Hankkeen tavoitteena
on tiede-, tutkimus- ja opetustoiminnan kehittäminen kestävää liiketoimintaa (esim. matkailu) edistäväksi kokonaisuudeksi sekä yhteistyöverkostojen synnyttäjäksi. Hanke palvelee Enontekiön kunnan
tavoitteita ja etuja.

-

Monitoimitalon hallinta, palaveri 5.9
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Tapaamiset
-

Palaveri Lapin Aluetoimiston kanssa 29.8, aiheena mm. henkilöstöasiat.

-

Matkailun edistämisen seminaari Muoniossa 30.8

-

Lapin kansanedustajien tapaaminen 30.8

-

Luontomatkailun edistäminen 31.8 Palojärvi

-

Kunnanjohtajien tapaaminen 2.9 Pälkäne

-

Käsivarren paliskunta 4.-5.9

-

Storfjordin kunnanjohtajan tapaaminen 7.9, Storfjord

-

Tromssan yliopiston rehtorin tapaaminen 7.9

Luottamushenkilöiden koulutus
-

Muonio 6.9 tilaisuuden palaute

-

Luottamushenkilöiden koulutusmatka 27.-29.9 (Inari, Sodankylä, Rovaniemi, Muonio)

-

Hetta 16.10/17.10 kuntatalouskoulutus

Muut asiat
-

Enontekiön kunnan edunvalvontakirje Lapin kansanedustajille
5.9.2017

-

Kunnanjohtaja toteamus: Kirjallisen muistutuksen aiheettomuus (Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 25/2014)

-

Sopimus Liikenneviraston kanssa 12.9.2017/Aurora Summit 2018

-

Talousarvion 1-8/2017 toteutuminen

-

Henkilöstökoordinaattorin toimen täyttäminen
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Khall 278 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Outi Kurkela: Sosiaaliturvan syyspäivät.
Sari Keskitalo: Rajajokikomission kokous.
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Khall 279 § Perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen Lapin
sairaanhoitopiirille ja tätä koskeva liikkeenluovutus
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Lapin sairaanhoitopiirin projektivastaava, vs. perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Miia Palo kutsuttiin kokoukseen kuultavaksi asiantuntijana selostamaan perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisestä
Lapin sairaanhoitopiiriin ja vastaamaan kysymyksiin.
Merkitään, että Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 13.35.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 14.20-14.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää:
1) hyväksyä ja oikeuttaa allekirjoittamaan Muonion kunnan, Enontekiön
kunnan, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä solmittavan sopimuksen, jossa täsmennetään ne
ehdot, joita sovelletaan perusterveydenhuollon järjestämisvastuun
siirtyessä kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla MuonionEnontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille
1.10.2017 lukien ja jota koskevat periaatteet Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.5.2017.
2) jatkaa toimenpiteitä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän
purkamiseksi yhteisymmärryksessä Muonion kunnan kanssa kuntayhtymän
perussopimuksen 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun järjestämisvastuu on siirtynyt ja purkamisen edellyttämät valmistelevat
toimenpiteet on saatettu päätökseen ja tekemään tätä koskevan esityksen valtuustolle;
3) valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä täsmennyksiä
sopimukseen sekä päättämään muista järjestelyn vaatimista täytäntöönpanotoimista.
4) että päätös pannaan täytäntöön kuntalain 143 §:n mukaisesti ennen kuin
se on saanut lainvoiman, koska oikaisuvaatimus ei käy täytäntöönpanon
johdosta hyödyttömäksi.
Selostus
Kunnanvaltuusto päätti 31.5.2017 § 30 seuraavaa:
-siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun perusterveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille;
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-liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopimuslain 10 §:ssä
tarkoitetulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin palvelukseen nk. vanhoina
työntekijöinä sen mukaan, kun tätä koskevassa yksityiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopimuksessa sovitaan;
-valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisista
Enontekiön kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden siirrosta
Lapin sairaanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen;
-valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun siirron edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeuden luovutuksesta, jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen;
-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;
-valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisymmärryksessä
Muonion kanssa kuntayhtymän perussopimuksen 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun edellytykset järjestämisvastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täyttyneet, ja tuomaan tätä koskevan esityksen valtuustolle;
-järjestämisvastuun siirto tulee voimaan syksyllä 2017, ja sen edellytyksenä on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät yhteneväiset päätökset, ja
-valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista
täytäntöönpanotoimista.
Lisäksi edellytetään, että nykyinen palveluverkosto tulee Enontekiöllä
säilyä ja kustannustaso ei saa merkittävästi nousta.
Kunnanhallitus antoi viranhaltijoille tehtäväksi korjata liitemateriaalissa olevat asiavirheet, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Valtuuston 31.5.2017 tekemän päätöksen periaatteet on nyt laadittu täsmällisen sopimuksen muotoon Muonion kunnan, Enontekiön kunnan, MuonionEnontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä.
Liitteenä on sopimus järjestämisvastuun siirtämisestä liitteineen.
Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että Muonion kunta tekee vastaavan sisältöisen päätöksen sopimuksen hyväksymisestä.
Nykyisen Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen
Järjestämisvastuun siirtäminen merkitsee nykyisen Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttamista. Sille ei jää mitään sen nykyisen perussopimuksen mukaisia tehtäviä hoidettavaksi tilanteessa, jossa
koko järjestämisvastuu siirtyy.
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Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä lakkautetaan valtuustojen
päätöksellä ja kuntayhtymän loppuselvityksen jälkeen jäävät varat jaetaan
jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Kuntayhtymä on perusteltua
lakkauttaa sen jälkeen, kun järjestämisvastuun siirto on tapahtunut, toisin sanoen kun järjestämisvastuun siirto on toteutunut ja purkamisen valmistelevat tehtävät on saatettu päätökseen. Lakkauttamista on valmisteltu
kuntayhtymän ja kuntien kesken ja tätä koskeva esitys tuodaan valtuustoille arviolta loka- marraskuussa 2017. Yllä mainitussa sopimuksessa on
ennakoitu myös ne vastuut ja tehtävät, jotka seuraavat kunnille ja sairaanhoitopiirille kuntayhtymän lakkauttamisesta.
Liite
1 Sopimus järjestämisvastuun siirtämisestä liitteineen
Tiedoksi
Muonion kunta
Lapin sairaanhoitopiiri
Hyvinvointilautakunta
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Khall 280 § Rehtori-sivistystoimenjohtajan virkanimikkeen muutos ja sovellettava virkaehtosopimus
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että rehtori-sivistystoimenjohtajan virkanimike muutetaan rehtoriksi 1.10.2017 lukien.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että sovellettava virka- ja työehtosopimus on OVTES.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että hinnoittelutunnuksesta päättää
kunnanjohtaja ja merkitsi tiedoksi, että palkasta päättää hallintosäännön
mukaan kunnanjohtaja hallintojohtajan valmistelusta.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsi yksimielisesti hyväksyen tiedoksi kuulemiskirjeessä ja selostuksessa olevan rehtorin tehtäväkuvan ja velvoitti
kunnanjohtajan tekemään hallintosäännön 28 §:n mukaan tarkemman tehtäväkuvan.
Käsittely
Asian esittelyn ja keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun esityksen:
Kunnanhallitus päättää, että rehtori-sivistystoimenjohtajan virkanimike
muutetaan rehtoriksi 1.10.2017 lukien.
Kunnanhallitus päättää, että sovellettava virka- ja työehtosopimus on
OVTES.
Kunnanhallitus päättää, että hinnoittelutunnuksesta päättää kunnanjohtaja
ja merkitsee tiedoksi, että palkasta päättää hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja hallintojohtajan valmistelusta.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi kuulemiskirjeessä ja
selostuksessa olevan rehtorin tehtäväkuvan ja velvoittaa kunnanjohtajan
tekemään hallintosäännön 28 §:n mukaan tarkemman tehtäväkuvan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että rehtori-sivistystoimenjohtajan virkanimike
muutetaan rehtoriksi 1.10.2017 lukien.
Esitys sovellettavasta virka- ja työehtosopimuksesta annetaan kokouksessa.
Lisäksi kunnanhallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi kuulemiskirjeessä ja selostuksessa olevan rehtorin tehtäväkuvan ja sen, että hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja päättää palkasta hallintojohtajan valmistelusta.
Selostus
Kunnanvaltuusto on 7.5.2009 § 45 perustanut rehtori-koulutoimenjohtajan
viran seuraavasti:
”Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti perustaa rehtori-koulutoimenjohtajan viran
1.8.2009 alkaen siten, että se on voimassa toistaiseksi.
Edelleen kunnanvaltuusto päätti julistaa viran auki avoimeen hakuun välittömästi viran perustamisen jälkeen ja hyväksyä seuraavat virkaa koskevat kelpoisuusvaatimukset, palkkauksen ja muut ehdot:
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Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Virkaan valittavalla täytyy olla suoritettuna rehtori-koulutoimenjohtajan yhdistelmäviran hoitamiseen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä opetushallinnon tutkinto. Hallinnon alan koulutus katsotaan hakijalle lisäeduksi.
Lisäksi valittavalla tulee olla työkokemusta vaativasta opetustoimen hallinnonalan tehtävästä. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.
Rehtori-koulutoimenjohtajan palkkauksen määräytyminen:
Rehtorin tehtäviä vastaava osuus (60%) OVTES:n mukaan,
koulutoimenjohtajan tehtäviä vastaava osuus (40%) KVTES:n mukaan.”
Kunnanvaltuusto on valintapäätöksen yhteydessä 15.12.2011 § 60 muuttanut
virkanimikkeen seuraavasti:
” Päätös:
Kunnanvaltuusto valitsi KM Laila Palkisen virkaan 1.1.2012 alkaen 6 kuukauden koeajalla. Samalla valtuusto muutti rehtori-koulutoimenjohtajan
nimikkeen rehtori-sivistystoimenjohtajaksi, joka vastaa paremmin viran
toimenkuvaa.
Viran palkkaus määritetään 60%:sti OVTES:n ja 40%:sti KVTES:n mukaan.
Palkisen palkka vahvistetaan myöhemmin tämän ilmoitettua ottavansa viran
vastaan.”
Kunnanhallitus on 23.3.2015 § 71 nimennyt kunnanhallituksen toimikaudeksi
osastopäälliköt sivistysosastolle ja perusturvaosastolle seuraavasti:
”Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen sivistysosastolle osastopäälliköksi rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin ja varalle
vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistön sekä perusturvaosaston osastopäälliköksi sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemen ja varalle kehittäjäsosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjärven.”
Vanhan hallintosäännön mukainen kunnanhallituksen toimikausi on päättynyt
kesäkuussa 2017, joten määräaikaiset osastopäällikkyydet myös ovat päättyneet tuolloin. Uudessa hallintosäännössä ei ole osastopäälliköitä.
Kunnanhallitus on 22.5.2017 §:ssä 161 § hyväksynyt virastoorganisaatiomallin seuraavasti:
”Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti virasto-organisaatiomallin
ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja tuoda tarvittavat asiat päätettäväksi.”
Virasto-organisaatiomalli valmisteluprosesseineen käy ilmi kunnanhallituksen em. mainitun päätöksen liitteenä olevasta selvityksestä. Virastoorganisaatiomallissa opetustoimen toimialasta vastaisi rehtori. Em. mallin toimeenpano ja tarvittavien asioiden valmistelu päätettäväksi on annettu kunnanjohtajan tehtäväksi.
Rehtori-sivistystoimenjohtajan virasta ei ole hyväksytty tehtävänkuvaa.
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Rehtorin tehtävien lisäksi ko. viranhaltija on hoitanut kunnanhallituksen
toimikaudekseen tekemällä päätöksellä sivistysosaston osastopäällikön
tehtäviä.
Vanhan hallintosäännön 3 §:n mukaan perusturvaan ja sivistystoimeen on
kunnanhallitus nimennyt osastopäällikön ja varaosastopäällikön johtavassa
tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista määräämäkseen ajaksi.
Vanhan hallintosäännön 49 §:n mukaan osastopäällikkö on mm. vastannut
osaston toiminnan yleisestä valvonnasta ja kehittämisestä sekä näihin
liittyvien esitysten tekemisestä tarvittaessa lautakunnalle tai kunnanhallitukselle sekä tulosyksiköiden vastuuviranhaltijoiden henkilöstöhallinnollisena esimiehenä toimiminen.
Muut kuin suoraan koulutoimen tehtävät ovat määräytyneet edellisen hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen nimetessä osastopäälliköt perusturvaan ja sivistystoimeen toimikaudekseen eli kahdeksi vuodeksi.
Rehtori-sivistystoimenjohtajan tehtäväkuva on rehtorin tehtävien osalta
selkeä. Koulutoimenjohtajan tehtäviä on sisältynyt vanhaan hallintosääntöön ja nämä tehtävät (kouluyhteistyön kehittäminen ja ohjeistaminen,
oppilaan lähikoulusta päättäminen, luvan myöntäminen koulunkäynnin aloittamiseen perustellusta syystä yhtä vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin, VESO-korvaavuuksien hyväksyminen, erityisopetukseen vahvistettujen
oppimäärien mukaiseen opetukseen siirtämisestä päättäminen huoltajien
suostumuksella) koskevat suoraan koulutoimea ja edelleen kuuluvat viran
tehtäviin.
Käytännössä sivistysosaston osastopäällikön tehtävän päättyminen kunnanhallituksen toimikauteen tarkoittaa sitä, että osastopäällikkyyden myötä
tulleet määräaikaiset tehtävät ovat poistuneet jo kesäkuussa.
Rehtori-sivistystoimenjohtajaa on kuultu liitteenä olevalla kirjeellä ja
hän on antanut liitteenä olevan vastauksen kuulemiseen.
Kuulemisen tarkoitus on virkanimikkeen ja virkaehtosopimuksen muuttaminen
seuraavasti:
- Virkanimikkeen muuttaminen: Rehtori-sivistystoimenjohtajan virkanimikkeen muuttaminen rehtoriksi.
- Viran tehtäväkuva: Tehtävään kuuluvat Enontekiön kunnan koulujen rehtorin tehtävät. Lisäksi rehtori vastaa Enontekiön kunnan opetustoimen toimialasta ja sen toiminnasta sekä kehittämisestä ml. opetustoimen asioiden
valmistelu ja esittely lautakunnalle sekä päätösten täytäntöönpano. Tarkempi tehtäväkuvaus tehdään hallintosäännön mukaan.
- Sovellettava virkaehtosopimus: Sovellettava virkaehtosopimus KVTES (ei
opetusvelvollisuutta)
- Palkkauksen mahdollinen tarkistaminen: Osastopäällikkölisä poistunut,
koska osastopäälliköt on nimetty määräajaksi ja hallintosäännön mukaan
osastopäällikköjä ei enää ole.
Kirjallisessa selvityksessään kuulemisasiassa Nikunlassi hyväksyy selostuksen jälkeen virkanimikkeen muuttamisen. Hän hyväksyy tehtäväkuvan seuraavasti: Tehtävään kuuluvat Enontekiön kunnan koulujen rehtorin tehtävät. Lisäksi rehtori vastaa Enontekiön kunnan opetustoimen toimialasta ja
sen toiminnasta sekä kehittämisestä ml. opetustoimen asioiden valmistelu
ja esittely lautakunnalle sekä päätösten täytäntöönpano.
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Nikunlassi ei hyväksy, että tarkempi toimenkuva tehdään hallintosäännön
mukaan.
Nikunlassi toteaa, ettei hyväksy viran siirtämistä KVTES:in alle, vaan
virka kuuluu valtakunnallisten sopimusten perusteella OVTES:n alle.
Palkkauksen osalta hän toteaa, että palkkaus ei tule alentua virkamuutoksen johdosta ja toteaa, että osastopäällikkökorotus 100,- luonnollisesti
poistuu.
Lisäksi hän toteaa selvityksessään, että koska koulut ovat niin kaukana
toisistaan, ei tehtävässä voi olla opetusvelvollisuutta.
Rehtori-sivistystoimenjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 5062,62 €/kk.
Tämän lisäksi palkkaan tulee vuosisidonnainen lisä/kokemuslisä ja henkilökohtainen lisä. Kokonaispalkka on 5866,36 €/kk.
Hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta
sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.
Hallintosäännön 28 §:n mukaan tehtäväkuvan vahvistaa alaistensa osalta
kunnanjohtaja.
Hallintosäännön 40 §:n ja 34.1 §:n mukaan kunnanjohtaja päättää palkasta
hallintojohtajan valmistelusta.
Liitteenä on kuulemiskirje liitteineen ja rehtori-sivistystoimenjohtajan
toimittama kirjallinen vastaus kuulemiseen. Lisäksi rehtori-sivistystoimenjohtajan asiaa koskevat sähköpostiviestit, jotka hän on pyytänyt
huomioimaan, ovat nähtävillä kokouksessa.
Liitteet
2 Rehtori-sivistystoimenjohtajalle toimitettu kuulemiskirje liitteineen
3 Rehtori-sivistystoimenjohtajan kirjallinen vastaus kuulemiseen
Tiedoksi
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi
Elinvoimalautakunta
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen
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Khall 281 § Kunnan omavelkaisen lainatakauksen siirtäminen As Oy Enontekiön Saanansäde 3:lta As Oy Enontekiön Saanansäde 4:lle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston
15.11.2007 §:ssä 57 päättämä omavelkainen takaus siirtyy yhtiön jakaantumisen seurauksena As Oy Enontekiön Saanansäde 4:lle jäljellä olevien lainojen yhteissumman osalta 657508,35 euroa.
Muilta osin kunnanvaltuuston 15.11.2007 §:ssä 57 antama takaus raukeaa.
Selostus
Kunnanvaltuusto on 15.11.2007 § 57 päättänyt yksimielisesti muuttaa
28.8.2007 (§ 41) tekemäänsä takauspäätöstä siten, että kunta myöntää Nordea Pankki Suomi Oyj:stä otettavalle As. Oy Enontekiön Saanansäde 3:n
velkakirjaehtojen mukaiselle lainalle enintään 1.400.000 euron suuruisen
(aikaisempi 600.000 eur) omavelkaisen takauksen, ja että kunnanvaltuusto
myöntää 6.300 euron lisämäärärahan Saanansäde 3 osakepääoman korottamiseen talousarvion kohtaan 2 003 006 001 arvopaperit.
As Oy Enontekiön Saanansäde 3 on jakaantunut kahdeksi yhtiöksi:
As Oy Enontekiön Saanansäde 3 ja As Oy Enontekiön Saanansäde 4.
Enontekiön kunta omistaa 90 % As Oy Enontekiön Saanansäde 4:n osakkeista.
Loput 10 % omistaa yksityinen osakas.
As Oy Enontekiön Saanansäde 3:ssa kunnalla ei ole osakkeita.
As Oy Enontekiön Saanansäde 3:lla on tilinpäätöksessä 2016 kolme lainaa:
123120-6030139
350246,35 €
123120-6030162
67094,00 €, kertalyhenteinen
123120-6030147
240168,00 €, kertalyhenteinen
Em. lainojen yhteissumma on 657508,35 €. Nämä lainat siirtyvät jakautumissopimuksen mukaisesti As Oy Enontekiön Saanansäde 4:lle.
Jäljellä olevien lainojen 657508,35 € osalta Nordea pankki on pyytänyt,
että kunta päättäisi takauksen siirrosta As Oy Enontekiön Saanansäde
4:lle.
Tiedoksi
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Khall 282 § Kiinteistö Oy Ounasmajojen omistamien koulun rivitalojen myyminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kunnanhallitus evästi yksimielisesti kunnanjohtajaa, että liittymistä
aiheutuvat kustannukset tulee huomioida myyntihinnassa.
Käsittely
Seppo Alatörmänen ja Outi Kurkela ilmoittivat olevansa esteellisiä ja
poistuivat kokouksesta, koska ovat Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallituksen
jäseniä.
Kunnanhallitus valitsi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Outi Kurkelan
tilalle Janne Näkkäläjärven.
Keskustelussa kunnanhallitus evästi kunnanjohtajaa, että liittymistä aiheutuvat kustannukset tulee huomioida myyntihinnassa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtaja Mirja Tervon hoitamaan
myyntiasiaa ja tekemään välityssopimukset myytävistä huoneistoista kiinteistövälittäjän kanssa.
Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle neuvotella Enontekiön
Sähkö Oy:n ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa sähkö- sekä vesi- ja viemäriliittymistä. Kunnanhallitus evästää kunnanjohtajaa asian ratkaisemisessa ja valtuuttaa kunnanjohtajan ratkaisemaan liittymäasian.
Selostus
Kiinteistö Oy Ounasmajat on pyytänyt konserniohjeen mukaisesti kunnanhallitukselta ennakkokäsitystä mm. yläasteen rivitalojen realisoinnista.
Kunnanhallitus päätti 8.6.2016 § 148 hyväksyä, että Kiinteistö Oy Ounasmajat voi ryhtyä esittämiinsä toimenpiteisiin Yläasteen rivitalojen realisoimiseksi.
Kiinteistö Oy Ounasmajat on teettänyt Yläasteen rivitaloista myyntiarvion
OP Kiinteistökeskuksella kesäkuussa 2017.
Liitteenä on arviokirja.
Kunnanhallitus on 24.11.2014 (271 §) hyväksynyt apporttiomaisuuden luovutuskirjan. Apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteenä on sopimus fuusiossa Kiinteistö Oy Ounasmajoille siirtyvistä liittymistä ilman ylimääräistä veloitusta (Vesi- ja viemäriliittymäsopimus, sähkösopimus). Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajan ja Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtajan mukaan heidän kanssaan ei ole keskusteltu liittymistä, eivätkä em. yhtiöt voi ilmoituksensa mukaan antaa liittymiä veloituksetta.
Näin ollen liittymät eivät ole siirtyneet ilman veloitusta.
Apporttiomaisuuden luovutuskirja liitteineen on nähtävillä kokouksessa.
Kunnanhallituksen tulee päättää miten apporttikirjan velvoite sähkö- sekä
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vesi- ja viemäriliittymien osalta ratkaistaan. Liittymät tulee olla hankittuna ennen kuin asuntoja voidaan myydä. Viimesijainen vaihtoehto on,
että kunta lunastaa liittymät. Liittymistä aiheutuneet kustannukset huomioidaan kauppahinnassa. Vesi- ja viemäriliittymien tekeminen vaatii kaivuutöitä, mikä on tehtävä ennen talven tuloa.
Kiinteistö Oy Ounasmajojen jakautumisen aikataulu on 31.12.2017.
Kunnanhallituksen tulee päättää asuntojen myynnistä.
Kunnanhallituksen olisi syytä valtuuttaa Kiinteistö Oy Ounasmajojen toimitusjohtajan Mirja Tervon hoitamaan myyntiasiaa ja tekemään tarvittavat
välityssopimukset kiinteistövälittäjän kanssa.
Asuntojen hinnoittelun perusteena on arviokirja, asunnon nykyinen kunto
sekä liittymien arvo. Kiinteistövälitys osaa hinnoitella asunnot. Kunnanhallituksen tulee päättää, kuka hyväksyy tai hylkää asunnon ostotarjoukset.
Asuntojen myynnissä otetaan ensisijaisesti huomioon nykyiset vuokralaiset. Heille varataan esim. kuukausi aikaa ilmoittaa halukkuutensa asunnon
ostoon. Tämän jälkeen asunnot laitetaan julkiseen myyntiin.
Liite
4 Arviokirja
Tiedoksi
Toimitusjohtaja Mirja Tervo
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen
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Khall 283 § Kunnan sitoumus Karesuvannon kyläverkon suunnittelukustannuksiin
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Osuuskunta Karesuvannon kyläverkolle enintään 7000 euron (+ alv) korottoman lainan 0,01 % korolla
verkon rakentamisen suunnittelutyön toteuttamiseen. Laina maksetaan takaisin heti kun Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko on saanut hankerahoituksen ensimmäisen maksatuksen.
Edelleen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että mikäli kyläverkkohanke ei saa rahoitusta Lapin ELY-keskukselta tai hanke ei jostain syystä
käynnisty, kunta sitoutuu siihen, että em. lainaa ei peritä takaisin verkon rakentamisen suunnittelutyön osalta.
Käsittely
Seppo Alatörmänen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän pykälän ajaksi. Kunnanhallitus kuuli Seppo Alatörmästä ennen hänen
poistumistaan.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää Osuuskunta Karesuvannon kyläverkolle enintään 7000 euron (+ alv) korottoman lainan 0,01 % korolla verkon rakentamisen suunnittelutyön toteuttamiseen. Laina maksetaan takaisin heti kun
Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko on saanut hankerahoituksen ensimmäisen
maksatuksen.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että mikäli kyläverkkohanke ei saa rahoitusta Lapin ELY-keskukselta tai hanke ei jostain syystä käynnisty,
kunta sitoutuu siihen, että em. lainaa ei peritä takaisin verkon rakentamisen suunnittelutyön osalta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää Osuuskunta Karesuvannon kyläverkolle enintään 7000 euron (+ alv) korottoman lainan 0,01 % korolla verkon rakentamisen suunnittelutyön toteuttamiseen. Laina maksetaan takaisin heti kun
Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko on saanut hankerahoituksen.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että mikäli kyläverkkohanke ei saa rahoitusta Lapin ELY-keskukselta tai hanke ei jostain syystä käynnisty,
kunta sitoutuu siihen, että em. lainaa ei peritä takaisin verkon rakentamisen suunnittelutyön osalta.
Selostus
Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko/hallituksen puheenjohtaja Tuomas Siilasjoki on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen:
”Karesuvannon kyläverkko
Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko on aikeissa hakea hankerahoitusta kyläverkon rakentamiseen Karesuvannon kyläalueelle Lapin ELY-keskuksen teemahausta. Haku on auki 30.10.2017 asti ja valokuitupohjaisiin kyläverkkoihin on varattu noin 1,5 milj. euroa EU:n ja valtion osuutta.
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Kyläverkot voivat saada rahoitusta 70 % kustannuksista, mikäli hakijana
on muu kuin kunta. 30 % rahoituksesta on yksityistä rahaa, josta osa voidaan talkoilla. Saapuneet kyläverkkohakemukset pisteytetään ja parhaat
hankkeet rahoitetaan. Tarkasteltavina ja rahoituspäätökseen vaikuttavina
tekijöinä ovat mm alueen yritystoiminta ja hakijan taloudelliset resurssit toteuttaa hanke.
Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko pyytää, että Enontekiön kunta järjestää hankeaikaisen lainoituksen osuuskunnalle, jotta sillä on todelliset
mahdollisuudet toteuttaa ja rakentaa kyläverkko. Hankkeen kokonaiskustannus on arviolta noin 300 000 €, josta lainaa tarvitaan hankkeen mukainen
määrä.
Mikäli Enontekiön kunta myöntää korottoman hankelainan Osuuskunta Karesuvannon kyläverkolle, lainan takaisinmaksu kunnalle suoritetaan ELYkeskuksen maksatuspäätösten mukaisessa aikataulussa. Kyläverkko on tarkoitus rakentaa kesällä 2018 ja maksatukset suoritetaan viimeistään vuoteen 2020 mennessä.
Karesuvannon kyläverkon suunnittelu tehdään asiantuntijatyönä etukäteen
ennen rahoituspäätöstä. Suunnittelukustannukset ovat hyväksyttävä hankekulu hankkeen toteutuessa. Mikäli hanke ei saa rahoitusta Lapin ELYkeskukselta tai hanke ei syystä tai toisesta käynnisty, osuuskunta esittää, että Enontekiön kunta sitoutuu maksamaan jo tehdyn verkon rakentamisen suunnittelutyön. Kysymys on arviolta 5 000- 10 000 euron kustannuksesta.
Leader Tunturi-Lappi ry on sopinut kylätiedotuksesta Gaskkas Ry:n kanssa
ja vapaaehtoisina kylätiedottajina ja kartoittajina ovat toimineet Tuomas
Siilasjoki, Satu Kotavuopio, Piia Juuso sekä Sanna Pietikäinen Karesuvannosta. Kartoitus on päättynyt 31.7.2017 ja kartoituksen tuloksena saavutetuista talouksista (52 taloutta) 96% on erittäin tai jonkin verran
kiinnostunut valokuidusta. Myös Karesuvannon yritykset ovat kiinnostuneet
hankkeesta.
Karesuvannon kyläläiset ovat aktiivisia toimijoita, joista moni on myös
yrittäjä. Kyläläiset ovat tottuneet hyödyntämään hankerahoitusta kylänsä
kehittämisessä. He ovat mm. rakentaneet leikkipuiston EUosarahoitteisella hankkeella. Kyläläisten aiemmat hankkeet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti ml. maksatukset.
Nyt ELY-keskuksessa auki oleva kyläverkkojen teemahaku on ainoa tiedossa
oleva haku kyseiseen infraan. Verkkorakentamisen tulevaisuudesta tai siihen kohdennettavasta tuesta ei ole tulevaisuudessa mitään varmuutta. Siksi nyt käynnissä olevalla haulla on merkitystä.
Kuntien myöntämä laina osuuskunnille hankkeen toteuttamisen ajaksi on
erittäin tärkeä jotta hankerahoitus kylille voidaan myöntää. Kyläverkot
ovat yhteinen panostus alueen ja erityisesti kyseisten kylien kehittämiseen.
Annan tarvittaessa lisätietoa asiasta ja kyläverkkoasioista voi olla yhteydessä myös projektipäällikkö Seppo Alatörmäseen (040 684 6871)."
Tiedoksi
Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko
Kirjanpito
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Khall 284 § Yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunnan edustajien nimeäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä yksimieliseksi johtokuntaan kaksi jäsentä ja
näille varajäsenet vuosiksi 2017-2021 seuraavasti:
Jäsen
Outi Kurkela
Janne Näkkäläjärvi

Varajäsen
Elli-Maria Kultima
Seppo Alatörmänen

Käsittely
Jaakko Alamattila esitti, että valitaan seuraavat henkilöt:
Jäsen
Varajäsen
Outi Kurkela
Elli-Maria Kultima
Janne Näkkäläjärvi
Seppo Alatörmänen
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä johtokuntaan kaksi jäsentä ja näille varajäsenet vuosiksi 2017-2021.
Selostus
Kirjastoautotoimintaa johtaa ja ohjaa kuntien yhteisenä luottamuselimenä
yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunta, johon kukin kunta nimeää
kaksi edustajaa valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi (Suomessa käytössä oleva valtuustokausi). Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunnittain aakkosjärjestyksessä. Varapuheenjohtajuus siirtyy uudella kaudella puheenjohtajuudeksi. Vastuu/isäntäkuntana toimii Muonion kunta, ja hallinnollisesti kirjastoautotoiminta sijoittuu Muonion kunnan organisaatiossa sivistyslautakunnan alaisuuteen. Kirjastoauton sijaintikunta on Muonio.
Yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
määräytyvät Muonion kunnan sivistystoimen johtosäännön mukaisesti.
Kirjastoauton hoitotoimikunnan edustajina ovat olleet Minna Näkkäläjärvi
(varajäsen Birgitta Eira) ja Ulla-Maija Syväjärvi (varajäsen Antti Tonteri).
Tiedoksi
Valitut
Muonion kunta
Luottamushenkilökortisto
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Khall 285 § Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018 - 2020 ja talousarviota vuodelle 2018 varten
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.
Selostus
Lausuntopyyntö ja sen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa.
Päätöshistoria
Hyvinvointilautakunta 31.8.2017 § 22
Päätös:
Ehdotuksen mukaan seuraavin lisäyksin:
- Kunnan vaikutusmahdollisuudet perusterveydenhuollon järjestämiseen
tulee turvata.
- Terveydenhuollon laatu ei saa heiketä, päinvastoin sen tulisi parantua.
Merkittiin, että tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
Käsittely:
Berit Ellen Juuso esitti, että kunnan tulisi tuoda esille sitä että kunnalla tulee olla vaikutusmahdollisuus sairaanhoitopiirin palveluihin.
Outi Kurkela esitti, että kunta lausuisi: terveydenhuoltopalvelujen laadun tulisi parantua, pelkona on että palvelut heikkenevät.
Ehdotus:
Hyvinvointilautakunta tekee esityksen lausunnoksi kunnanhallitukselle.
Hyvinvointilautakunnan lausunto lähetetään aikataulusyistä ehdollisena
Lapin sairaanhoitopiirille.
Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.
Hyvinvointilautakunta esittää lausunnoksi seuraavaa:
Enontekiön ja Muonion kunnat ovat päättäneet siirtää perusterveydenhuollon Lapin sairaanhoitopiirille.
Kunta toivoo, että asiakaskeskeisten, vaikuttavien ja taloudellisesti
tehokkaiden, hoitoketjujen ja hoitokäytäntöjen kehittäminen on ajankohtaista huomioiden perusterveydenhuollon siirron antamat mahdollisuudet.
Integraatiota sosiaalipalveluihin tulee myös kehittää erityisesti paljon
tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluissa; mm. toimintakyvyltään heikentyneet vanhukset, vaikeasti vammaiset henkilöt, pitkäaikaissairaat, jotka
sekä sosiaali-, että terveydenhuollon asiakkaita.
Kunnan talouden tasapainon kannalta on tärkeää että terveydenhuoltomenot
eivät nouse. Parasta olisi jos tämä voitaisiin aikaansaada kuntalaisten
vähentyneellä sairaanhoitopalvelujen kysynnällä. Kunta pyrkii omalta
osaltaan edistämään kuntalaisten terveyttä ja esittää, että Lapin sairaanhoitopiiri osallistuu tähän työhön.
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Psykiatrisen sairaanhoitajan kustannusten jako tulisi tapahtua käyntimäärien suhteessa.
Rajayhteistyötä Norjan ja Ruotsin kanssa tulee kehittää. Norjan osalta
olemassa olevat sopimukset erikoissairaanhoitoon toiseen maahan hakeutumisesta tulisi tarkistaa ja myös Tromssan kanssa solmia sopimus. Riittävä
tiedotus palveluista toisessa pohjoismaassa tulisi järjestää sähköisesti.
Saamenkielisten palvelujen järjestämisen osalta toivotaan edelleen kehittämistyötä.
Ensihoidossa pitkät matkat ja hajanainen asutus, vaativat tarkkuutta ja
ammattitaitoa. Rajayhteistyön kehittäminen ensihoidossa ja hätäkeskustoiminnassa on osaltaan Lapin sairaanhoitopiirin vastuulla.
Selostus:
Lapin sairaanhoitopiiri pyytää vuosittain jäsenkunnilta esitykset talousja toimintasuunnitelmaa varten. Lausuntopyyntö ja sen liitteet esityslistan oheismateriaalina.
Tiedoksi
Lapin sairaanhoitopiiri
Hyvinvointilautakunta
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Khall 286 § Esityksen tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän
vuoden 2018 talousarviota varten
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.
Selostus
Lausuntopyyntö on nähtävillä kokouksessa.
Päätöshistoria
Hyvinvointilautakunta 31.8.2017 § 23
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Hyvinvointilautakunta tekee esityksen lausunnoksi kunnanhallitukselle.
Hyvinvointilautakunnan lausunto lähetetään aikataulusyistä ehdollisena
Lapin sairaanhoitopiirille.
Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.
Enontekiön hyvinvointilautakunta esittää lausunnoksi seuraavaa:
Enontekiön kunta hankkii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymästä tutkimus- ja kuntoutuspalvelua ja asumispalvelua. Muutoksia kunnan hankkimien
palvelujen määrään ei ole suunnitteilla. Hyvinvointilautakunta valtuuttaa
sosiaalitoimen viranhaltijat antamaan tarkan arvion v. 2018 hankituista
palveluista.
Enontekiön kunta tarvitsee laadukkaita erityisosaamisen palveluita paikkakunnan lähipalvelujen tueksi. Kolpeneella toteutettavien tutkimus- ja
kuntoutusjaksojen lisäksi toivotaan myös paikkakunnalla toteutettavia
kuntoutusneuvolakäyntejä muutaman vuoden välein. Kuntoutusneuvolat paikkakunnalla mahdollistavat verkottumisen ja tutustumisen paikkakunnan olosuhteisiin ja palveluihin.
Työnjakoa ja yhteistyötä paikkakunnan lähipalvelujen ja erityispalvelujen
välillä tulee edelleen kehittää taloudellisesti tehokkaiden ja vaikuttavien palvelujen turvaamiseksi.
Kunnan talouden kannalla on tärkeää että suoritehinnoissa ei tapahdu nousua.
Selostus:
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta esityksiä
vuoden 2018 talousarviota varten. Lausuntopyyntö esityslistan oheismateriaalina.
Tiedoksi
Kolpeneen palvelukeskuksen ky.
Hyvinvointilautakunta
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Khall 287 § Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin viran täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kulttuuri- viestintäkoordinaattorin virkaan Heli Nurmen.
Käsittely
Outi Kurkela kannatti päätösehdotusta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää valita kulttuuri- viestintäkoordinaattorin virkaan Heli Nurmen.
Selostus
Haastatteluryhmä haastatteli 28.8.2017 Pilvi Keto-Leblancin ja Heli Nurmen Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin virkaa on hakenut 13 henkilöä.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 14.8.2017 250 §
Päätös
Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Pilvi Keto-Leblancin ja Heli Nurmen sekä päätti haastatteluaikatauluksi maanantain 28.8.2017 klo 10. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Asia käsitellään
haastattelujen jälkeen, mikäli kunnanhallituksella on valmius päätöksen
tekemiseen.
Käsittely
Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta klo 17.05. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattila.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:
Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Pilvi KetoLeblancin ja Heli Nurmen sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Pilvi KetoLeblancin, Anne-Mari Kukkosen ja Heli Nurmen sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän.
Selostus
Kunnanhallitus on perustanut 3.7.2017 kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin viran 1.9.2017 lukien ja laittanut viran haettavaksi.
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori vastaa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden hoidosta ja kehittämisestä sekä Enontekiön kuntakonsernin viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Tehtävään sisältyy
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien suunnittelu ja
koordinointi.
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Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
koulutus tai kokemus viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Palkkaus
määräytyy KVTESin mukaan.
Viranhakuilmoitus on seuraava:
”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi
KULTTUURI- JA VIESTINTÄKOORDINAATTORI
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
koulutus tai kokemus viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori vastaa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden hoidosta ja kehittämisestä sekä Enontekiön kuntakonsernin viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Tehtävään sisältyy
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien suunnittelu ja
koordinointi.
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 31.7.2017 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”
Virka on ollut haettavana 7.7.-31.7.2017 välisen ajan.
Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Liite
5 Yhteenveto hakijoista (jaettu 14.8.2017 kokousmateriaalin yhteydessä)
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Khall 288 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti valita vapaa-aikasihteerin virkaan Heikki Suhosen.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Elina Rousu-Karlsen esitti valittavaksi vapaaaikasihteerin virkaan Heikki Suhosen. Unto Kultima kannatti esitystä.
Jaakko Alamattila esitti suljettua lippuäänestystä, mikä hyväksyttiin.
Puheenjohtaja kävi läpi enemmistövaalimenettelyn ja totesi, että vaali
toimitetaan suljetuin lipuin. Kunnanhallitus päätti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Hallintojohtaja jakoi äänestysliput ja hallituksen jäsenet jättivät lipun vaaliuurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen
pöytäkirjantarkastajat suorittivat ääntenlaskennan. Puheenjohtaja totesi, että vaalissa on annettu ääniä seuraavasti: 4 ääntä Heikki Suhonen
ja 3 ääntä Inka Alapuranen. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on
valinnut vapaa-aikasihteerin virkaan Heikki Suhosen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää valita vapaa-aikasihteerin virkaan Inka Alapurasen.
Selostus
Haastatteluryhmä haastatteli 28.8.2017 Inka Alapurasen, Jutta Pasman ja
Heikki Suhosen. Vapaa-aikasihteerin virkaa on hakenut 5 henkilöä.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 14.8.2017 251 §
Päätös
Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Inka Alapurasen, Jutta Pasman ja Heikki Suhosen sekä päätti haastatteluaikatauluksi maanantaina 28.8.2017 klo 13. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, etsivä nuorisotyöntekijä, kunnanjohtaja, hallintojohtaja. Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, mikäli
kunnanhallituksella on valmius päätöksen tekemiseen.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:
Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Inka Alapurasen,
Jutta Pasman ja Heikki Suhosen sekä päättää haastatteluaikataulun ja
haastatteluryhmän.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Inka Alapurasen
ja Jutta Pasman sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän.
Selostus
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Kunnanhallitus on perustanut 3.7.2017 kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin 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.
Viranhakuilmoitus on seuraava:
”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi
VAPAA-AIKASIHTEERN VIRAN
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).
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 31.7.2017 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”
Virka on ollut haettavana 7.7.-31.7.2017 välisen ajan.
Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Liite
6 Yhteenveto hakijoista (jaettu 14.8.2017 kokousmateriaalin yhteydessä)
Tiedoksi
Hakijat
Hyvinvointilautakunta
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Khall 289 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 23.8.2017 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 23.8.2017 ja käsitellyt seuraavat asiat:
63 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
64 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan
mahdollisesti tehtävät muutokset
65 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016
66 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
67 § Kehitysjohtajan viran täyttäminen
68 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
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Khall 290 § Hallintokuntien kuuleminen
Päätös
Kunnanhallitus keskusteli hallinnon toiminnasta ja merkitsi tiedoksi selvityksen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus keskustelee hallinnon toiminnasta ja merkitsee tiedoksi
selvityksen.
Selostus
Kunnanhallitus päätti 4.1.2017, että annetaan kaikille hallintokunnille
tehtäväksi koota edellisten kahden vuoden ajalta kantelut ja valitukset
sekä niihin annetut päätökset taulukkoon sekä pyydetään hallintokunnat
vuorotellen kunnanhallituksen kokoukseen.
Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa yhteenvedon tehdyistä kanteluista,
valituksista ym. vuosilta 2015-2016.
Kokouksessa kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat paikalla.
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Khall 291 § 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 25.8.201717.9.2017
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta
-pöytäkirja 31.8.2017
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Khall 292 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Jaakko Alamattila: Miten kunnassa huomioidaan kunnan eläkkeelle jääneen
työntekijän kuolema.
Elli-Maria Kultima: Tullin kutsu valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalle ja vastaaminen.
Jaakko Alamattila poistui kokouksesta klo 16.08.
Unto Kultima: Miten kunnassa huomioidaan luottamushenkilön omaisen kuolema.
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Pykälät
276-292

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 276, 277, 278,281, 285, 286, 289, 290, 291,
292.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 279, 280, 282, 283, 284, 287, 288.
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: 279, 280, 282, 283, 284, 287, 288.

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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____
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____
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Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

