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137 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
138 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
139 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
140 § Sähköyhtiöiden tilannekatsaus
141 § Ympäristösuojelun yhteistyö
142 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
143 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tiloja ja toimintaa koskevan
päätöksen täytäntöönpanotoimet
144 § Joukkoliikenne ja saavutettavuus
145 § Lausunnon antaminen saamelaiskäräjälakitoimikunnan esityksestä saamelaiskäräjälain muuttamiseksi
146 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin yhdistelmäviran perustaminen
147 § Kiertävän lastentarhanopettaja-varhaiskasvatuksen erityisopettajan
toimen perustaminen
148 § Osuuskunta Karesuvannon kyläverkon hakemus lainasta
149 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
150 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
151 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille
ottamat asiat
152 § Hakemus kunnanhallitukselle erityisopettajan virkanimikkeen muutosta erityisluokanopettajan ja erityisopettajan virkanimikkeeksi 1.8.2018
alkaen
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Khall 137 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityksestä Pentti K. Keskitalo ja Elina Rousu-Karlsenin esityksestä Santeri Kirkkala.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi täydennettynä siten, että käsitellään hakemus erityisopettajan
virkanimikkeen muutosta erityisluokanopettajan ja erityisopettajan virkanimikkeeksi 1.8.2018 alkaen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi
kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on
todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em.
aikana Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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Khall 138 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi
seuraavat asiat.
Muut asiat
Tunturi-Lapin Kehitys ry vuosikokous, 5.7.2018
Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat
12.-13.9.2018 Kuntamarkkinat Helsinki
Kuntakonsernin kehittämispaja (Talousarvio ja –suunnitelma 2019-2021),
16.8 klo 13-16
Edunvalvonta
Lentoliikenne ja lentokenttä, ministerit Berner ja Lintilä, Lapin kansanedustajat
Lausunto metsäerän jako-osuuden perusteiden muuttamisesta annettu
21.6.2018
Muut
Kuolan ja Inarin kuntien yhteistyön 50-vuotisjuhla 21.7.2018.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tapaamiset, kokoukset, foorumit ja seminaarit
28.7.2018 Elinkeinoministeri Lintilä, Rovaniemi
14.6.2018 Suomen Kuvalehti Enontekiöllä
Muut asiat
Kuntalaiskirje 26.6.2018/Kiintiöpakolaiset
Suojelupoliisin info 19.6.2018
Varhaiskasvatuksen irtisanoutuminen 1.8.2018 alkaen
Saanansäde 4 Oy:n yhtiökokous 21.6.2018
Enontekiön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 26.6.2018
Kunnanjohtaja vuosiloma 9.7.-26.7.2018 ja 29.7-5.8.2018, sijainen perusturvajohtaja
Sopimus yhteispalvelusta Kelan kanssa, 29.5.2018
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Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat
Kunnan avustukset
12.-13.9.2018 Kuntamarkkinat Helsinki
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Khall 139 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Elina Rousu-Karlsen: Tornionlaakson neuvoston kokous Tromsassa, jossa
esillä mm. yhteistyö poliisissa, tapahtumissa ja neuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Elina Rousu-Karlsen.
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Khall 140 § Sähköyhtiöiden tilannekatsaus
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 15.22-15.32, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Käsittely
Kunnanhallituksen kuuli asiantuntijana Rovakaira Oy:n toimitusjohtajaa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.
Selostus
Kunnanhallitus on 23.1.2017 päättänyt antaa kunnanjohtajalle valtuudet
neuvotella Enontekiön Sähkö Oy:n myynnistä ja antaa valtuudet kutsua neuvotteluihin mukaan tarvittavat henkilöt.
Kunnanhallitus on 7.5.2018 merkinnyt tiedoksi tilannekatsauksen.
Kokoukseen on kutsuttu Rovakaira Oy:n toimitusjohtaja ja Enontekiön Sähkö
Oy:n toimitusjohtaja.
Kunnanhallitukselle annetaan tilannekatsaus asiasta.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei tunnistettu vaikutuksia.
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Khall 141 § Ympäristösuojelun yhteistyö
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Kunnanhallituksen kuuli kunnan Kittilän ympäristösihteeri Piippa Wälin
selvityksen. Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo oli paikalla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi tässä vaiheessa.
Selostus
Kittilän kunta on esittänyt yhteistyötä ympäristösuojelun osalta. Kittilän kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli on selvittämässä asiaa kokouksessa.
Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo on kutsuttu paikalle.
Oheismateriaalina Kittilän tekemä alustava selvitys asiasta, muistio keskustelutilaisuudesta 21.3.2018 ja ympäristövalvonnan ohje, joka löytyy
osoitteesta: http://www.ym.fi/download/noname/%7B5CE4F4C6-780D-46EA-A04FB6B160AC6AFE%7D/118744
Yritysvaikutusten arviointi
Ei tunnistettu vaikutuksia.
Oheismateriaali
1 Alustava selvitys asiasta (toimitetaan kun saadaan Kittilästä)
2 Muistio 21.3.2018, keskustelutilaisuus kuntien välisestä ympäristönsuojelun yhteistyöstä
3 Ympäristövalvonnan ohje (linkki)
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Khall 142 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 16.5.2018 ja
13.6.2018 laillisiksi ja panna ne täytäntöön lukuun ottamatta valtuuston
päätöstä 13.6.2018 § 14 (Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja
toiminta sekä tulevaisuuden vaihtoehdon valinta) siltä osin kun se koskee
Luppokodin myyntiä. Perustelu: Kunnanvaltuuston hyväksymän Enontekiön
kunnan hallintosäännön 19 §:n kohdan 2 mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puitteissa kiinteän omaisuuden myymisestä.
Kunnanhallitus päättää palauttaa kunnanvaltuuston päätöksen 13.6.2018 §
14 (Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevaisuuden vaihtoehdon valinta) siltä osin kun se koskee Luppokodin myyntiä valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi, koska päätös on vastoin kunnanvaltuuston hyväksymää kunnan hallintosääntöä.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus
päättää tarvittaessa nykyisen Luppokodin kiinteistön myynnistä osana kokonaisuutta hallintosäännön toimivaltamääräykset huomioiden.
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 16.5.2018 ja 13.6.2018 ja käsitellyt seuraavat asiat:
Kv 16.5.2018
6 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
8 § Luottamushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut
9 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
Kv 13.6.2018
10 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
11 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
12 § Varavaltuutetun kutsuminen valtuustoon ja valinnat muihin toimielimiin sekä uuden varavaltuutetun määrääminen
13 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
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14 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevaisuuden vaihtoehdon valinta
15 § Arviointikertomus 2017
16 § Vuoden 2017 tilinpäätös
17 § Joukkoliikenne ja saavutettavuus
18 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
Yritysvaikutusten arviointi
Ei tunnistettu vaikutuksia täytäntöönpanopäätöksessä.
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Khall 143 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tiloja ja toimintaa
koskevan päätöksen täytäntöönpanotoimet
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää toimittaa tekniselle johtajalle ja perusturvajohtajalle ja lautakunnille päätöksen toimeenpantavaksi alla olevan kuvan
mukaisesti.
Selostus
Kunnanvaltuusto on päättänyt 13.6.2018 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tiloista ja toiminnasta sekä tulevaisuuden vaihtoehdosta.
Alla kuva täytäntöönpanotoimista

Yritysvaikutusten arviointi
Ei tunnistettu vaikutuksia täytäntöönpanopäätöksessä.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
2.7.2018

Sivu
12

Khall 144 § Joukkoliikenne ja saavutettavuus
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön saavutettavuuden haasteista ja
ratkaisuvaihtoehdoista tehdään selvitys, jossa otetaan huomioon kunnanvaltuuston päätös 13.6.2018. Selvitys esitellään kunnanhallitukselle talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä.
Muonio-Enontekiö -linjan osalta toimitaan kehittäminen ja elinvoimatoimialan ratkaisun mukaan vuoden 2018 osalta.
Selostus
Kehittäminen ja elinvoimatoimiala ei ole osoittanut määrärahaa budjetissaan Lapin ELY-keskuksen tukemaan kesäliikenteeseen. Vuonna 2017 kunta
joutui yllättäen tukemaan linjaa n. 6000 eurolla.
Linjasta on vastannut vuoteen 2016 asti Lapin Ely-keskus ja linjaa on
liikennöinyt Gold Line. Kesäliikenteen hinnaksi on arvioitu 12.000 euroa
(alv. 0 %). Linjaa on käytetty henkilö- ja tavaraliikenteessä. Keskimäärin linjalla on kulkenut 2 henkilöä ja jonkin verran tavaraa.
Kehitysjohtaja on vienyt Gold Line –linjan tilanteen elinvoimalautakunnalle tiedoksi 15.5.2018. Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
Kunnanvaltuusto käsitteli 13.6.2018 joukkoliikennettä ja saavutettavuutta
ja päätti valtuuttaa kunnanhallituksen selvittämään lentoliikenteen ja
samalla myös VT 21 parantamiseen liittyvät toimenpiteet ja järjestämään
ja selvittämään pikaisesti Muonion linjan ja huolehtimaan siitä, että
Ely-keskus maksaa sovitun tuen.
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset pääosiltaan myönteiset.
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Khall 145 § Lausunnon antaminen saamelaiskäräjälakitoimikunnan esityksestä saamelaiskäräjälain muuttamiseksi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Janne Näkkäläjärvi pyysi, että lausuntoon kirjataan myös aikaisempaan
lausuntoon jätetty eriävä mielipiteensä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa lausunnon vastaamalla sähköisesti lausuntopalvelussa oleviin kysymyksiin kunnanhallituksen 19.3.2018 § 65 antaman
lausunnon linjausten mukaisesti.
Selostus
Lausunnolle lähetetty luonnosehdotus on saamelaiskäräjälain uudistamista
valmistelleen toimikunnan esitys saamelaiskäräjälain muutokseksi. Toimikunnan työ ja hallituksen esityksen viimeistely jatkuu vielä elokuun 2018
loppuun asti.
Toimikunnan tehtävänä on ollut valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Asettamispäätöksen mukaisesti toimikunnan
työn perustana ovat olleet perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat
velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä
YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus. Lisäksi toimikunta on asettamispäätöksen mukaisesti ottanut huomioon myös parafoidun Pohjoismaisen
saamelaissopimuksen sekä itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja
koskevan yleissopimuksen (ILO 169 –sopimus).
Toimikunnan esityksen tavoitteena on saamelaiskäräjälain osittain vanhentuneiden säännösten uudistaminen ja niiden toimivuudessa havaittujen ongelmien poistaminen. Esityksen lähtökohtana on, että saamelaiskäräjälakiin sisältyvät perussäännökset perustuslain 121 §:n 4 momentissa turvatusta saamelaisten itsehallinnosta, toimivasta vaalijärjestelmästä sekä
saamelaiskäräjien tehtävistä. Tavoitteena on, että hallituksen esitys
annettaisiin eduskunnalle elokuun 2018 lopussa.
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 27.7.2018 mennessä. Lausuntopalaute käsitellään heinäkuun lopussa ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa elokuun 2018 lopussa.
Kunnanhallitus on antanut 19.3.2018 saamelaiskäräjälain muuttamisesta
lausunnon lakimuutosta valmistelevalle toimikunnalle. Annettu lausunto on
nähtävillä kokouksessa.
Lausuntopyyntö ym. materiaali löytyy täältä
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4a995
82c-a41d-4fbd-9b78-a1b77fc0da35&respondentId=159211fb-9bbb-422e-82374fc0305bcca7
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutuksia ei ole tunnistettu.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
2.7.2018

Sivu
14

Khall 146 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin yhdistelmäviran perustaminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen siten,
että virka on määräaikainen 1.9.2018-31.12.2020.
Määräaikaisuuden perusteena on mahdollisen sote-ratkaisun vaikutus kunnan
henkilöstöön ja tehtävien uudelleenjärjestelyihin.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti ensimmäisen kappaleen kuulumaan
seuraavasti: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen siten, että virka on määräaikainen 1.9.2018-31.12.2020. Jaakko
Alamattila kannatti esitystä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen siten,
että virka on määräaikainen 1.9.2018-31.12.2019.
Määräaikaisuuden perusteena on mahdollisen sote-ratkaisun vaikutus kunnan
henkilöstöön ja tehtävien uudelleenjärjestelyihin.
Päätöshistoria
Hyvinvointiltk.25.4.2018 34 §
Päätös:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perusturvaan perustetaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka 1.7.2018 alkaen. Viranhaltija toimii aluksi 50 % työajastaan opetustoimen alaisena koulukuraattorina. Koulukuraattorin tehtäviin tarvittavan työajan tarve arvioidaan kevätlukukauden lopussa 2019, kun koulukuraattorin työ on saatu hyvin alulle.
Hyvinvointilautakunta esittää että palkkausmenot jaetaan sosiaalitoimen
ja koulutoimen kesken työajan suhteessa.
Yhdistelmävirkaan vaaditaan, että valittava on laillistettu sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.) Saamen kielen
taito ja perehtyneisyys saamen kulttuuriin katsotaan eduksi. Noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa ja valitun on esitettävä työterveyshuollon antama hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista sekä lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun
lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
Hyvinvointilautakunta päättää että sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin
viran, mikäli kunnanhallitus viran perustaa, tehtävät perusturvassa ovat:
1.Osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevaan virkaaikaiseen päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan
ulkopuoliseen päivystykseen.
2.Aikuissosiaali- ja vammaispalvelun ja muita sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttäviä työtehtäviä erikseen päätettävällä
tavalla huomioiden valittavan valmiudet ja kiinnostus.
Työaika 38 h 15 min /viikko.

Hinnoittelukohta: 04SOS04A.

Hyvinvointilautakunta esittää että erityislastentarhanopettajankuntoutusohjaajan toimi lopetetaan toimen kuntoutusohjaajan toimenkuvan
osalta.
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Käsittely:
Perusturvajohtaja muutti esitystään toimen lakkauttamisen osalta. Muutettu esitys: Hyvinvointilautakunta esittää erityislastentarhanopettajakuntoutusohjaajan toimen kuntoutusohjaajan toimenkuvan osalta.
Lautakunta piti asian käsittelyn jälkeen pienen tauon.
Ehdotus (perusturvajohtaja):
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perusturvaan perustetaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka 1.7.2018 alkaen. Viranhaltija toimii aluksi 50 % työajastaan opetustoimen alaisena koulukuraattorina. Koulukuraattorin tehtäviin tarvittavan työajan tarve arvioidaan kevätlukukauden lopussa 2019, kun koulukuraattorin työ on saatu hyvin alulle.
Hyvinvointilautakunta esittää että palkkausmenot jaetaan sosiaalitoimen
ja koulutoimen kesken työajan suhteessa.
Yhdistelmävirkaan vaaditaan, että valittava on laillistettu sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.) Saamen kielen
taito ja perehtyneisyys saamen kulttuuriin katsotaan eduksi. Noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa ja valitun on esitettävä työterveyshuollon antama hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista sekä lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun
lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
Hyvinvointilautakunta päättää että sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin
viran, mikäli kunnanhallitus viran perustaa, tehtävät perusturvassa ovat:
1.Osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevaan virkaaikaiseen päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan
ulkopuoliseen päivystykseen.
2.Aikuissosiaali- ja vammaispalvelun ja muita sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttäviä työtehtäviä erikseen päätettävällä
tavalla huomioiden valittavan valmiudet ja kiinnostus.
Työaika 38 h 15 min /viikko.

Hinnoittelukohta: 04SOS04A.

Hyvinvointilautakunta esittää että erityislastentarhanopettajankuntoutusohjaajan toimi lopetetaan.
Selostus:
Kunnanhallitus on päättänyt palauttaa sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin
yhdistelmäviran perustamisen lautakunnille 12.2.2018 § 26.
Kokonaisuus:
Viranhaltijaesityksissä tarkoituksena on lakkautettavaksi esitetyn erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimen tilalle perustaa sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin täysiaikainen virka, ja kiertävän lastentarhanopettaja-varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi. Voimavarat
lisääntyvät siis varhaiskasvatuksen osalta puolikkaan toimen verran, ja
perusturvan osalta n. 25 %. Lisäksi saadaan Oppilashuoltolain edellyttämä koulukuraattoripalvelu kunnassa alkamaan.
Kokonaisuudessaan palkkausmenojen lisäys on n. 40 000 € /vuosi ja n.20
000 €/vuosi 2018. Palkkausmenojen lisäys jakaantuu perusturvan, koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kesken.
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Voimavarojen lisäystarve aiheutuu päivähoidon osalta uuden Varhaiskasvatuslain (b909/2012) vaatimuksesta: varhaiskasvatuksessa edellytetään opetusta ja pedagogista asiantuntemusta. Kunnassa toimii kolme varhaiskasvatusyksikköä ryhmäperhepäiväkoteina; Peltovuoma, Karesuvanto ja Kilpisjärvi. Näissä yksiköissä ei ole työssä lastentarhanopettajia. Kiertävä lastentarhanopettaja turvaa opetusta ja pedagogisen asiantuntemusta myös
ryhmäperhepäiväkoteihin. Kyseessä on uusi resurssi.
Varhaiskasvatuslaki edellyttää että kunnassa on oltava lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti erityislastentarhanopettajan palveluja. Esitetyssä järjestelyssä säilyy nyt oleva erityislastentarhanopettaja resurssi.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan kunnalla on velvoite
järjestää kuraattoripalvelut. Kunnassa on hoidettu kuraattoripalvelut
tarvittaessa ostopalveluna. Kuraattoripalveluilla edistetään kouluyhteisön hyvinvointia, sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden
läheisten kanssa ja tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä
sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Koska kyseessä on uusi palvelu omana toimintana järjestettynä on tarkoituksen mukaista varata ensimmäisenä
lukuvuotena riittävästi aikaa uuden toiminnan käynnistämiseen. Esityksen
mukaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattori toimii 50 % työajastaan koulukuraattorin tehtävissä. Kustannusten jako työajan mukainen. Kevätlukukauden lopussa 2019 arvioidaan yhdessä koulutoimen kanssa, paljonko työaikaa
koulukuraattorin tehtävien hoitamiseen on syytä varata lukuvuodeksi
2019/2020.
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutuksia ei ole tunnistettu.
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Khall 147 § Kiertävän lastentarhanopettaja-varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen perustaminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.
Kunnanhallitus päättää, että kelpoisuusvaatimuksena on varhaiserityisopettajan tehtäviin on lastentarhanopettajan tehtävään edellytettävä
peruskoulutus ja sen lisäksi yliopistossa suoritetut asetuksessa määritellyt erityisopettajan opinnot.
Varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista (L 272/2005 ja A 608/2005). Esiopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimukset määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/98).
Selostus
Hallintosäännön 36 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä asetettavista
kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. toimielimen esityksen
pohjalta.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 4.5.2018 171 §
Päätös: Esityksen mukaan.
Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):
Enontekiön elinvoimalautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle perustettavaksi kiertävän lastentarhanopettaja-varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen 1.9.2018 alkaen.
Selostus:
Enontekiön kunnan erityislastentarhanopettajan 50% toimea hoitanut henkilö eläköityy alkusyksystä 2018. Varhaiskasvatuslain 4 a §
(28.12.2012/909) mukaan kunnassa on oltava lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti erityislastentarhanopettajan palveluja. Enontekiön kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa 2017-2019 mainitaan erityislastentarhanopettajan toimenkuvasta seuraavaa: Erityislastentarhanopettaja
auttaa ja tukee henkilökuntaa ja vanhempia kasvatuksessa ja opetuksessa
sekä lapsia kehityksessä ja oppimisessa ilmenevien erilaisten pulmien,
viiveiden tai poikkeavuuksien osalta. Lapsi ohjataan tarvittaessa erityislastentarhanopettajan pienryhmiin joko varhaiskasvatuksen tai neuvolan kautta.
Varhaiskasvatuksen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen hoidon, opetuksen
ja kasvatuksen kokonaisuus painottaa pedagogiikkaa, jolloin pedagoginen
asiantuntijuus korostuu. Lastentarhanopettajat ovat nimenomaan varhaiskasvatuksen pedagogisia asiantuntijoita ja pedagogisen asiantuntijuuden
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saatavuus myös ryhmäperhekodeissa parantaisi varhaiskasvatuksen laatua
entisestään.
Kunnanhallitus on päättänyt palauttaa sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin
yhdistelmäviran perustamisen lautakunnille 12.2.2018 § 26, taustalla hyvinvointilautakunnan ehdotus kuntoutusohjaajaerityislastentarhanopettajan yhteisviran lakkauttamisesta 26.9.2017 § 30.
Tarkoituksena on lakkautettavaksi esitetyn erityislastentarhanopettajakuntoutusohjaajan toimen tilalle perustaa sosiaalityöntekijäkoulukuraattorin täysiaikainen virka, ja kiertävän lastentarhanopettajavarhaiserityisopettajan toimi. Voimavarat lisääntyvät siis varhaiskasvatuksen osalta puolikkaan toimen verran, ja perusturvan osalta n. 25 % .
Lisäksi saadaan Oppilashuoltolain edellyttämä koulukuraattoripalvelu kunnassa alkamaan.
Kokonaisuudessaan palkkausmenojen lisäys on n. 40 000 € /vuosi ja n.20
000 €/vuosi 2018. Palkkausmenojen lisäys jakaantuu perusturvan, koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kesken.
Voimavarojen lisäystarve aiheutuu varhaiskasvatuksen osalta uuden Varhaiskasvatuslain(b909/2012) vaatimuksesta: varhaiskasvatuksessa edellytetään opetusta ja pedagogista asiantuntemusta. Kunnassa toimii kolme
varhaiskasvatusyksikköä ryhmäperhepäiväkoteina; Peltovuoma , Karesuvanto
ja Kilpisjärvi. Lisäksi kunnassa, Hetassa, toimii perhepäivähoitajan voimin Kielipesä Duottarnásti. Näissä yksiköissä ei ole työssä lastentarhanopettajia, jotka ovat varhaiskasvatuksen pedagogiikan asiantuntijoita.
Kiertävä lastentarhanopettaja tukee pedagogista asiantuntemusta ja pedagogiikan toteutumista myös ryhmäperhepäiväkodeissa. Kyseessä on uusi
resurssi.
Varhaiskasvatuslaki edellyttää että kunnassa on oltava lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti erityislastentarhanopettajan palveluja. Esitetyssä järjestelyssä säilyy nyt oleva erityislastentarhanopettajaresurssi (nimikkeellä varhaiserityisopettaja).
Oppilas-ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan kunnalla on velvoite
järjestää kuraattoripalvelut. Kunnassa on hoidettu kuraattoripalvelut
tarvittaessa ostopalveluna. Kuraattoripalveluilla edistetään kouluyhteisön hyvinvointia, sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden
läheisten kanssa ja tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä
sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Koska kyseessä on uusi palvelu omana toimintana järjestettynä, on tarkoituksen mukaista varata ensimmäisenä
lukuvuotena riittävästi aikaa uuden toiminnan käynnistämiseen. Esityksen
mukaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattori toimii 50 % työajastaan koulukuraattorin tehtävissä. Kustannustenjako työajan mukainen. Kevätlukukauden lopussa 2019 arvioidaan yhdessä koulutoimen kanssa, paljonko työaikaa
koulukuraattorin tehtävien hoitamiseen on syytä varata lukuvuodeksi
2019/2020.
Työnkuva:
Kiertävä lastentarhanopettaja- varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa
kiertävänä lastentarhanopettajana ryhmäperhepäiväkotien pedagogisen toiminnan ohjauksesta, sekä yhteistyössä ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön
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kanssa pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.
Varhaiserityisopettajana hän toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana koko kunnan alueella ja kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä lapsen
yksilöllisen tuen tarpeiden varhaisessa tunnistamisessa, erillisten tutkimusten tarpeellisuuden arvioinnissa sekä tukitoimien järjestämisen toteutuksessa ja suunnittelussa yhteistyössä huoltajien ja muiden perheen
kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Hänen tehtävänään on toimia erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen valmistelu-,
suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Varhaiserityisopettaja osallistuu
varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiseen sekä lapsen kehitystä tukevan
toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.
Kelpoisuusehdot:
Kelpoisuusvaatimuksena varhaiserityisopettajan tehtäviin
on lastentarhanopettajan tehtävään edellytettävä
peruskoulutus ja sen lisäksi yliopistossa suoritetut asetuksessa
määritellyt erityisopettajan opinnot.
Varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista
(L 272/2005 ja A 608/2005). Esiopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimukset
määritellään asetuksessa opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/98).
Palkkaus:
Tehdään työn vaativuuden arviointi henkilöstökoordinaattorin avustuksella. Palkkaus arvioinnin ja KVTES:n mukaan.
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutuksia ei ole tunnistettu.
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Khall 148 § Osuuskunta Karesuvannon kyläverkon hakemus lainasta
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Seppo Alatörmänen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää Osuuskunta Karesuvannon kyläverkolle
90.670 euron hankeaikaisen lainan 0,01 % korolla Karesuvannon kyläverkko
hankkeen toteuttamiseen. Laina maksetaan takaisin sitä mukaan kun Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko saa hankerahoituksen maksatukset.
Selostus
Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko on toimittanut kunnanhallitukselle
6.6.2018 seuraavan hakemuksen:
”Enontekiön kunnanhallitus
Karesuvannon kyläverkko
Viitaten Osuuskunta Karesuvannon kyläverkon 17.8.2018 lainahakemukseen,
jonka kunnanhallitus on suunnittelutyön rahoituksen osalta 18.9.2017 käsitellyt, täydennämme hakemustamme seuraavasti:
Haemme hankeaikaista korotonta lainaa hankepäätöksen (liite 1) mukaisesti
puolet hankkeen kokonaiskustannuksista 181 341,29 euroa eli yhteensä
90 670 euroa, jonka sitoudumme maksamaan ELY:n maksatuspäätösten mukaisessa aikataulussa viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.
Karesuvannon kyläverkko -hanke sai Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020:sta tukea 126 938,90 euroa.
OSUUSKUNTA KARESUVANNON KYLÄVERKKO
Tuomas Siilasjoki
hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 015 9971”
Lapin Ely-keskuksen hankepäätös on nähtävillä kokouksessa.
Lainasta tehdään Osuuskunnan kanssa velkakirja.
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
Tiedoksi
Osuuskunta Karesuvannon kyläverkko
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Khall 149 § 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.
Selostus
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutuksia ei ole tunnistettu.
Päätöshistoria
Elinv.ltk 5.6.2018 197 §
Päätös: Esityksen mukaan.
Päätösehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuostooikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Yhteenveto liitteenä (liite 1).
Liite
1
Luettelo kiinteistönluovutusilmoituksista
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
2.7.2018

Sivu
22

Khall 150 § 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 4.6.1.7.2018
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja)
-Hyvinvointiltk. 22.5.2017 49 § V.2019 talousarvioraami perusturvan osalta
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja)
Vanhusneuvosto (pöytäkirja)
Vammaisneuvosto (pöytäkirja)
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja)
-11.4.2018
-1.6.2018
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Khall 151 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Leena Palojärvi:
-Khall puheenjohtaja: voiko olla myös jäsen lautakunnassa
Elli-Maria Kultima:
-Riittävä selvitys tekemättä Tsahkaljoen tulvapenkereen vaikutuksesta
Tsahkalpuron veden virtaamiseen kevättulvien aikaan

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
2.7.2018

Sivu
24

Khall 152 § Hakemus kunnanhallitukselle erityisopettajan virkanimikkeen
muutosta erityisluokanopettajan ja erityisopettajan virkanimikkeeksi
1.8.2018 alkaen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää muuttaa olemassa olevan ja täytetyn erityisopettajan viran virkanimikkeen erityisluokanopettajan ja erityisopettajan virkanimikkeeksi 1.8.2018 lukien.
Elinvoimalautakunta 26.6.2018 § 213
Päätös: Esityksen mukaan. Taru Mäkitalo jääväsi itsensä pykälän ajaksi.
Käsittely:
Päätösehdotus (vs. rehtori): Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se muuttaa olemassa olevan ja täytetyn erityisopettajan viran
virkanimikkeen muutosta erityisluokanopettajan ja erityisopettajan virkanimikkeeksi 1.8.2018 lukien.
Selostus:
Enontekiön kunnan suomenkielisen opetuksen suunnitelman (lv.2018-2019)
mukaisesti Hetan koulukeskukseen perustetaan erityisryhmä pidennettyä
oppivelvollisuutta (11v.) suorittaville oppilaille, jotta heidän opiskelunsa voidaan riittävän hyvin suunnitella ja toteuttaa jokaisen oppilaan
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS)
mukaisesti. Hetan peruskoulussa on ensi lukuvuonna neljä pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavaa oppilasta, joista kolme on alaluokilla. Tarve on useampivuotinen. Virkanimikkeen muutos mahdollistaisi erityisryhmän
perustamisen ja oppilaiden siirron tähän ryhmään. Tällöin integrointi
oppilaan kehitystason mukaiseen yleisopetuksen ryhmään joillakin tunneilla olisi mahdollista eikä integrointia tarvitsisi tehdä ikätason mukaiseen ryhmään, jossa oppiminen ei olisi niin mielekästä.
Vs. rehtori on kuullut erityisopettaja Satu Labbaa ja on saanut viranhaltijalta suostumuksen virkanimikkeen muutokseen 17.5.2018.
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
Vs. rehtori
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Kunnanhallitus

Päivämäärä
2.7.2018

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Sivu
25

Kokouspäivämäärä
2.7.2018

Pykälät
137-152

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 137-145 ja 149, 150, 151.
Muutoksenhakukielto
Pykälä:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 146, 147, 148, 152.
HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja
postiosoite.
Enontekiön kunnanhallitus
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi
Pykälät: 146, 147, 148, 152.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Ltk

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