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Khall 91 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Tonterin esityksestä Birgitta Eira ja
Jaakko Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.
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 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä
seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei
ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
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 92 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi alla olevien lisäksi seuraavat asiat:
Tapaamiset
- Kari Kola/Luminous 100 tapaaminen 9.3
 Maailman suurin väliaikainen valotaideteos Saanan valaisu 4.-5-2017
Kilpisjärvellä
 ”Kaikki tervetulleita mukaan”
 ”Oheistapahtumia kaivataan”
- Kodinhoitajien tapaaminen Hetassa 14.3.
- Tutustuminen Päiväkoti Riekkoon 14.3
Tilaisuudet, kokoukset ja lausunnot
- Pohjoismainen lumen- ja jäänveistotapahtuma Kilpisjärvellä 9.-12.3
- Kunnanjohtajan avoin keskustelutilaisuus kuntalaisten kanssa Hetassa
15.3.
- Aurora Arctic Drone hankkeen ohjausryhmän kokoukset 13.3 ja 17.3.
Valmistelussa olevat asiat
- Valtuuston selvitystehtävät
- Kunnanjohtaja hoitaa väliaikaisesti työsuojelupäällikön tehtävät 18.3
lukien kunnes uusi nimetään
- Kunnan tilinpäätös 2016
Tulevat tapahtumat
- Rovakairan toimitusjohtajan tapaaminen 22.3
- Kilpisjärven monitoimitalon harjakaiset 23.3
- Raittijärven kylän kuvanäyttely luontokeskuksessa 23.3
- Marian päivät 24.-26.3
- Hilma Laakso 100 vuotta 26.3. - Juhla lauantaina 25.3.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Lausunnot ja kannanotot
Tapaamiset
 Tullin pääjohtaja 16.3.2017
Tilaisuudet
 Ajankohtaistilaisuus 15.3.2017
Muut
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Kokoukset
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
-

Enontekiön kunta tukee Provire-hanketta. Hankkeen tarkoitus on tukea ja hyödyntää vuoristoisten seutujen kulttuuriperinnettä alueiden elinvoimaisuuden lisäämiseksi ja luonnon kestävän käytön edistämiseksi. Hakemuksessa on mukana 20 eurooppalaista maata. Suomesta
mukana on luonnonvarakeskus, joka on ehdottanut Pallas-Ylläs kansallispuiston ottamista yhdeksi roolimalliksi. Hankkeen idea on tukea ja tehdä yhteistyötä alueen yhdistysten ja yritysten kanssa.
Tukeminen tarkoittaa asiasta tiedottamista, mutta ei rahallista tukea.

-

Aurora Arctic Drone –hanke

-

Työsuojelupäällikön tehtävien hoitaminen 18.3. lukien väliaikaisesti.
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Khall 93 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Pentti Mäkitalo: Pelastuslautakunta; Kilpisjärvelle tulee auto ja palatusta saadaan viime vuodelta.
Birgitta Eira: Ympäristöterveydenhuollon jaosto; palautusta saadaan viime
vuodelta.
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Khall 94 § Kiinteistö Oy Ounasmajojen jakautuminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kiinteistö
Oy Ounasmajojen jakaantumisen liitteenä olevan jakautumissuunnitelman
mukaisesti.
Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat kunnan
päätökset yhtiön jakautumisen loppuun saattamiseksi.
Jakautumisen yhteydessä huolehditaan uuden yhtiön yläasteen rivitalojen
veloista tai aiheutuneista alijäämistä suhteessa Ounasmajoille.
Käsittely
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 14.55-15.10, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Antti Tonteria, joka ei ole vielä paikalla.
Kiinteistö Oy Ounasmajojen toimitusjohtaja Mirja Terve oli paikalla asiantuntijana kuultavana.
Antti Tonteri palasi kokoukseen 15.20. Seppo Alatörmänen oli poissa kokouksesta klo 15.30-15.45.
Birgitta Eira esitti, että jakautumisen yhteydessä huolehditaan uuden
yhtiön yläasteen rivitalojen veloista tai aiheutuneista alijäämistä suhteesta Ounasmajoille. Elli-Maria Kultima ja Janne Näkkäläjärvi kannattivat esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko tämä hyväksyä yksimielisesti, minkä kunnanhallitus hyväksyi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kiinteistö
Oy Ounasmajojen jakaantumisen liitteenä olevan jakautumissuunnitelman
mukaisesti.
Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat kunnan
päätökset yhtiön jakautumisen loppuun saattamiseksi.
Selostus
Kiinteistö Oy Ounasmajat on toimittanut 13.3.2017 seuraavan kirjeen:
”ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE 20.3.2017 PIDETTÄVÄÄN KOKOUKSEEN, EDELLEEN KUNNANVALTUUSTOLLE 29.3.2017
Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus esittää Enontekiön kunnanhallitukselle yhtiön jakautumissuunnitelman sekä pyytää päätöstä jakautumisen toteuttamisesta. Kunnanhallituksen tulee päättää jakautumisessa syntyvien
uusien yhtiöiden hallituksen jäsenistä.
Selostus:
Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus on hakenut konserniohjeen
mukaisesti 12.5.2016 kunnanhallitukselta ennakkokäsitystä Yläasteen rivitalojen realisoinnista, josta on saatu kunnanhallituksen myönteinen päätös 8.6.2016/148 §, liite 1.
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Ennen kuin Yläasteen rivitalojen asuntoja voidaan realisoida,
tulee perustaa As Oy. Yhtiön hallitus on teettänyt KPMG Oy:llä
selvityksen kiinteistöomistusten uudelleenjärjestelyistä sekä
asunto-osakeyhtiön eri perustamisvaihtoehdoista. Yhtiön hallitus valitsi kokouksessaan 4.1.2017 kokonaisjakautumisen, koska
se on konsernille kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.
Jakautumissuunnitelma on liitteenä 2.
Jakautumisen jälkeen kunta omistaa uuden KOy Ounasmajojen ja As
Oy:n osakekannan
100 %. As Oy:lle siirtyvät jakautumisessa Yläasteen rivitalot A
ja B. Kunta myy As Oy:n osakkeet, joten niiden myynnistä saatavat tulot tulevat kunnalle. Kunta voi jakautumisen jälkeen apportoida omistamansa tontin perustettavalle asuntoosakeyhtiölle, jolloin vastikkeena saadaan As Oy:n osakkeita.
Tontin apportointi voidaan tehdä myös vastikkeetta, jolloin
tontin käypä arvo kirjataan As Oy:n vapaaseen omaan pääomaan
(SVOP-sijoitus).
Jakautuminen toteutuu alustavan aikataulun mukaan 31.7.2017.
Molempien yhtiöiden ensimmäinen tilikausi on 1.8.-31.12.2017.
Apporttiluovutuskirjassa 31.12.2014 on liite Yläasteen rivitalojen vesi- ja viemäriliittymistä sekä sähköliittymästä. Liittymät olisi tullut hankkia kiinteistöyhtiölle veloituksetta,
mikä ei ole toteutunut. Liittymien hankinta jää kunnan tehtäväksi. Hankintahinta tulee huomioida osakkeiden myyntihinnassa.
Kiinteistöyhtiö laskuttaa perustettavalta asunto-osakeyhtiöltä
puolet jakautumisesta aiheutuvista kustannuksista.
Enontekiöllä 10.3.2017
Mirja Tervo
toimitusjohtaja
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Kunnanhallituksen päätös 8.6.2016/148 §
Jakautumissuunnitelma liitteineen”

Liitteenä on jakautumissuunnitelma liitteineen.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 8.6.2016 148 §
Ennakkokäsityksen pyytäminen Rivitalo II:n peruskorjauksesta ja rahoituksesta sekä yläasteen rivitalojen realisoinnista
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Kiinteistö Oy Ounasmajat voi ryhtyä
esittämiinsä toimenpiteisiin.
Selostus
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Kiinteistö Oy Ounasmajat on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan
kirjeen:
”ENNAKKOKÄSITYKSEN PYYTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIJOHDOLTA RIVITALO
II:N PERUSKORJAUKSESTA JA RAHOITUKSESTA SEKÄ YLÄASTEEN RIVITALOJEN REALISOINNISTA
Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus pyytää konserniohjeen mukaisesti
Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä fuusiossa tulleen
Rivitalo II:n peruskorjauksesta ja sen rahoituksesta sekä Yläasteen rivitalojen realisoinnista.
Selostus: Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus on käsitellyt kokouksessaan
27.2.2015 Yläasteen rivitalojen realisointia. Asuntoja tarjotaan ensisijaisesti nykyisille vuokralaisille. Hinnoittelun
pohjana käytetään kiinteistöjen tasearvoja.
Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus on käsitellyt kokouksessaan
9.3.2016 peruskorjata Rivitalo II Sopulikuja 4. Kiinteistössä
on ollut viimeisen vuoden aikana lukuisia pieniä vesivahinkoja.
Yhtiön kiinteistövakuutuksen omavastuu on 2000 €, joten yksittäisten vahinkojen korjauskustannukset ovat jääneet alle omavastuun. Yhtiönhallitus on katsonut, että lvi-remontin yhteydessä voidaan uusia ikkunat ja ovet sekä korjata alkuperäisessä
kunnossa olevat kylpyhuoneet ja keittiöt sekä uusia kaikki pinnat. Viime vuonna teetetyn kuntoarvion mukaan vesikate on uusittavissa.
Yhtiön hallitus on päättänyt hakea peruskorjauslainatarjouksia
rahoituslaitoksilta, Kuntarahoitukselta sekä Kevalta. Kunta
joutunee antamaan lainalle takuun. Lainatarve on enintään
300.000 €. Asuntojen peruskorjaukseen ei saada avustuksia, koska asuntoihin ei tehdä esteettömyyskorjauksia.
Enontekiöllä 12.5.2016
Mirja Tervo
toimitusjohtaja”
Liite
1
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Khall 95 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen / Päiväkoti
Päästös
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti:
Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan 16000 euron määräraha (akustiikkalevyt ja aita) kohtaan Päiväkoti Hetta. Määräraha 16000 euroa siirretään
kohteesta Kiinteistöjen kunnostus.
Kunnanhallitus päätti antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloituslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta
kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että aitasuunnitelma tulee
käsitellä ao. lautakunnissa ennen toimeenpanoa. Esitystä ei kannatettu.
Ulla Keinovaara esitti, että maisemaan sopiva aita korjataan. Esitystä ei
kannatettu.
Kunnanhallitus piti tauon klo 16.10-16.20, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti:
Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan 16000 euron määräraha (akustiikkalevyt ja aita) kohtaan Päiväkoti Hetta. Määräraha 16000 euroa siirretään
kohteesta Kiinteistöjen kunnostus.
Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloituslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta
kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo.
Selostus
Sivistyslautakunnan päätöksessä oleva viittaus teknisen lautakunnan esitykseen ei ole teknisen lautakunnan 15.2.2017 päätös, joka on seuraava:
Tekninen lautakunta ei esitä investointimäärärahaa sivistyslautakunnan
esityksen pohjalta, ennen kuin sivistyslautakunta tekee selvän esityksen
ja päätöksen käsiteltävästä asiasta.
Kiinteistöjen kunnostukseen on varattu vuoden 2017 investointiosassa
30000 euroa.
Sivistysltk 23.2.2017 § 26
Investointiesitys/akustiikkalevyt päiväkodille
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta esittää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti,
että kunnanhallitus ja edelleen –valtuusto hyväksyvät investointimäärärahan siirtämisen päiväkoti Riekon akustiikkalevyjen hankintaan ja aidan
korjaamiseen: 16.000,- siirtoa kohteesta 099065 kiinteistöjen kunnostus
(30.000,-), kustannuspaikalle 099057 Päiväkoti Hetta (0,-).
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Selostus:
Aikaisempi käsittely:
”31.1.2017 Sivistysltk 11 § PÄIVÄKOTI RIEKON PIHA-AIDAN KOROTTAMINEN JA
AKUSTIIKKALEVYJEN HANKKIMINEN/INVESTOINTIESITYS TEKNISELLE TOIMELLE
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti, että asian valmistelua jatketaan yhteistyössä
teknisen toimen kanssa.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta esittää investointina tekniikalle päiväkodille tarvittavan aidan sekä akustiikkalevyjen hankinnan.
Selostus:
Vs. varhaiskasvatusohjaaja on viime vuoden aikana keskustellut ja suunnitellut teknisen toimen edustajien kanssa päiväkoti Riekkoa ympäröivän
aidan korottamista sekä akustiikkalevyjen hankkimista päiväkodin tiloihin. Valmistelu on keskeytynyt vs. varhaiskasvatusohjaajan virkavapauden
vuoksi.
Talvella lumiaikana aita mataloituu ja siitä on helppo mennä yli. Tämä
aiheuttaa turvallisuusriskin. Akustiikkalevyjä tarvitaan kaikumisen vähentämiseksi.
Tekninen johtaja on toimittanut varhaiskasvatusohjaajalle tiedoksi aidan
malli- ja hintatietoja. Aidan kokonaishinnaksi tulee n. 6.000,-. Akustiikkalevyjen hinnaksi tulee n. 10.000,-.
Rehtori-sivistystoimenjohtaja on ollut tammikuussa asiasta yhteydessä
tekniseen johtajaan, joka esittää, että hankinnat esitettäisiin tekniselle puolelle investointina.”
Tekninen toimi on käsitellyt investointimäärärahan siirtämistä kokouksessaan 15.2.2017. Sen mukaan, mikäli sivistyslautakunta asiasta päättää
esittää, tekninen toimi esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –
valtuustolle, että ne hyväksyvät seuraavan investointimäärärahasiirron:
16.000,- siirtoa kohteesta 099065 kiinteistöjen kunnostus (30.000,-),
kustannuspaikalle 099057 Päiväkoti Hetta (0,-).
Tekninen lautakunta 15.2.2017 § 29 §
INVESTOINTIESITYS SIVISTYSLAUTAKUNNALTA: 31.1.2017
Sivistysltk 11 § PÄIVÄKOTI RIEKON PIHA-AIDAN KOROTTAMINEN JA AKUSTIIKKALEVYJEN HANKKIMINEN/INVESTOINTIESITYS TEKNISELLE TOIMELLE
Selostus:
31.1.2017
Sivistysltk 11 § PÄIVÄKOTI RIEKON PIHA-AIDAN KOROTTAMINEN JA AKUSTIIKKALEVYJEN HANKKIMINEN/INVESTOINTIESITYS TEKNISELLE TOIMELLE
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti, että asian valmistelua jatketaan yhteistyössä
teknisen toimen kanssa.
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Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta esittää investointina tekniikalle päiväkodille tarvittavan aidan sekä akustiikkalevyjen hankinnan.
Selostus:
Vs. varhaiskasvatusohjaaja on viime vuoden aikana keskustellut ja suunnitellut teknisen toimen edustajien kanssa päiväkoti Riekkoa ympäröivän
aidan korottamista sekä akustiikkalevyjen hankkimista päiväkodin tiloihin. Valmistelu on keskeytynyt vs. varhaiskasvatusohjaajan virkavapauden
vuoksi.
Talvella lumiaikana aita mataloituu ja siitä on helppo mennä yli. Tämä
aiheuttaa turvallisuusriskin. Akustiikkalevyjä tarvitaan kaikumisen vähentämiseksi.
Tekninen johtaja on toimittanut varhaiskasvatusohjaajalle tiedoksi aidan
malli- ja hintatietoja. Aidan kokonaishinnaksi tulee n. 6.000,-. Akustiikkalevyjen hinnaksi tulee n. 10.000,-.
Rehtori-sivistystoimenjohtaja on ollut tammikuussa asiasta yhteydessä
tekniseen johtajaan, joka esittää, että hankinnat esitettäisiin tekniselle puolelle investointina.
Tiedoksi:
tekninen toimi
päiväkoti Riekko
_____________________
Sivistyslautakunta on antanut esityksen päiväkoti Riekon aidan korottamisesta sekä akustiikkalevyjen asentamisesta mutta päättänyt vielä jatkaa
asian valmistelua.
Asian eteenpäin saamiseksi, päätöksen syntyessä, on syytä varautua kustannuksiin vuoden 2017 investointiohjelman sisällä.
Alkuperäiset kustannusarviot ovat:
- Aidan korotus 6000€
- Akustiikkalevytykselle 10 000€
Yhteensä: 16 000€
Ehdotus (tekninen johtaja)
Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnan valtuustolle: 16 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta:
099065 Kiinteistöjen kunnostus(30 000€), kustannuspaikalle 099057 Päiväkoti Hetta (0€).
Samalla esitetään ehdollista investoinnin aloituslupaa kunnanhallitukselle, ehtona että kunnan valtuusto hyväksyy investointimäärärahan siirron.
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo.
Käsittely:
Keskustelun kuluessa tekninen johtaja muutti ehdotuksen seuraavaksi:
Tekninen lautakunta ei esitä investointimäärärahaa sivistyslautakunnan
esityksen pohjalta, ennen kuin sivistyslautakunta tekee selvän esityksen
ja päätöksen käsiteltävästä asiasta.
Lisäksi tekninen lautakunta toteaa:
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Tekninen lautakunta esittää edelleen rakennustekniset investoinnit, hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, kunhan lautakunnilta tulee selvät päätökset investointiesityksien
pohjiksi.
Investointiesitykset tulee esittää vuosittaiseen investointiohjelmaan
talousarvionlaadintaohjeen mukaisesti: jokainen hallintokunta vastaa
omista investointiesityksistään sekä investointien suorittamisesta, poislukien rakennustekniset investoinnit mitkä esitetään teknisen lautakunnan
kautta.
Päätös:
Tekninen lautakunta ei esitä investointimäärärahaa sivistyslautakunnan
esityksen pohjalta, ennen kuin sivistyslautakunta tekee selvän esityksen
ja päätöksen käsiteltävästä asiasta.
Virpi Labba poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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Kvalt 96 § Vuonna 2016 tehdyt valtuustoaloitteet
Päätös
Asia siirrettiin myöhempään kokoukseen.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Asia siirretään myöhempään kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloitteiden
johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuoden 2016 valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.
Selostus
Liitteenä on vuonna 2016 tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta
tehdyt toimenpiteet.
Liite
2
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Khall 97 § Rakennustarkastajan viran täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee rakennustarkastajan virkaan Mauri Kivelän. Varahenkilöä ei valita.
Käsittely
Merkitään, että haastatteluryhmä haastatteli ennen kunnanhallituksen kokousta kolme hakijaa Mauri Kivelän, Ari Karjalaisen, Mika Liikamaan.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee rakennustarkastajan virkaan Mauri Kivelän. Varahenkilöä ei valita.
Birgitta Eira ja Ulla Keinovaara kannattivat päätösesitystä.
Antti Tonteri esitti, että virka laitetaan uudelleen hakuun. Esitystä ei
kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Annetaan kokouksessa.
Selostus
Haastatteluun kutsut haastatellaan 20.3.2017 klo 9 alkaen.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 6.3.2017 § 85
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Mauri Kivelä, Joni Jaakola, Ari Karjalainen, Mika Liikamaa.
Kunnanhallitus päätti nimetä haastatteluryhmään seuraavat: kunnanhallitus, teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja hallintojohtaja.
Kunnanhallitus päätti antaa haastatteluaikataulun ja haastattelujen valmistelun tekniselle johtajalle tehtäväksi.
Käsittely
Birgitta Eira esitti nimettäväksi haastatteluryhmään seuraavat:
kunnanhallitus, teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanjohtaja,
tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja hallintojohtaja.
Kunnanhallitus päättää antaa haastatteluaikataulun ja haastattelujen valmistelun tekniselle johtajalle tehtäväksi, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus piti tauon klo 13.50-14.05, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Mauri Kivelä,
Joni Jaakola, Ari Karjalainen, Mika Liikamaa sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän.
Tekn.ltk. 1.3.2017 34 §
Selostus:
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Rakennustarkastaja toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä
sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa
ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.
Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on MRA 4§ 3. momentin mukainen tehtävään
soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai 108§ siirtymäsäännösten
mukainen kelpoisuus. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.
Rakennustarkastajan valinnassa arvostetaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja
yhteistyökykyä sekä edellytetään kunnan erityspiirteistä johtuen oman
auton käyttömahdollisuutta sekä kykyä tulla toimeen maastossa.
Kunnanhallitus on 21.11.2016 § 253 antanut tekniselle lautakunnalle luvan
rakennustarkastajan viran haettavaksi julistamiseksi 10.11.2016 alkaen.
Enontekiön kunnan rakennustarkastajan virka on ollut haettavana 16.1.2017
alkaen. Hakuaika päättyi 3.2.2017 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä rakennustarkastajan virkaa haki 8 henkilöä.
Viranhakuilmoitus alla:
”
Haluatko suoraan Suomen huipulle? Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja
pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurin kunta, josta löytyvät
kaikki Suomen korkeimmat tunturit. Matkailu on Enontekiön kärkitoimiala, sen vanavedessä kehittyvät poro- ja luontaiselinkeinot, palvelut ja pienimuotoinen jalostustoiminta sekä tieteellinen tutkimus. Enontekiö on kansainvälinen ja monikulttuurinen kunta kolmen valtakunnan rajalla.
Pitkäaikaisen rakennustarkastajan jäädessä eläkkeelle, etsimme Enontekiön
kuntaan
RAKENNUSTARKASTAJAA
Viran kelpoisuusvaatimuksena on MRA 4§ 3. momentin mukainen tehtävään
soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai 108§ siirtymäsäännösten
mukainen kelpoisuus. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.
Kokemus kunnallisesta päätöksenteosta katsotaan eduksi. Edellytyksenä on
ajokortti ja tarvittaessa oman auton käyttömahdollisuus sekä kyky liikkua
ja tulla toimeen itsenäisesti maastossa niin kesällä kuin talvellakin.
Monipuolisen tehtävän hoitaminen vaatii asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa
otetta haasteelliseen tehtävään sekä hyvää yhteistyökykyä. Rakennustarkastajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat lakisääteisten rakennusvalvontatehtävien hoitaminen kuten lupiin liittyvät ohjaus-, valmistelu-, päätös-, katselmustehtävät ja rakennetun ympäristön valvontatehtävät sekä
maa-aineslain mukaiset tehtävät.
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Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka täytetään heti,
virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (tehtäväkohtainen palkka 3054,08€/kk + mahdollinen ammattialalisä).
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee
toimittaa pe 3.2.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Enontekiön kunta,
tekninen lautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi, viitteeksi: Rakennustarkastajan virka. Hakemuksia ei
palauteta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee esittää ennen
viran vastaanottamista.
Lisätietoja antavat:
Tekninen johtaja Kimmo Lämsä 0400-393798 s-posti: kimmo.lamsa@enontekio.fi
Rakennustarkastaja Eino Mäkelä 0400-168 885 s-posti: eino.makela@enontekio.fi
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi”
Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1/34§.
Hallintosäännön 33 §:n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa toimivien viranhaltijoiden valinnasta.
Enontekiön kunnassa on varhaiskasvatusohjaajan virkavalinta tehty valtuustossa vuonna 2011. Edellä mainitun linjan mukaan lautakunnan tehtäväalueella tehtäväkokonaisuudesta eli vastuualueesta suoraan ao. toimielimelle vastaavan henkilön on katsottu Enontekiön kunnassa toimivan johtavassa tehtävässä.
Ehdotus (tekninen johtaja):
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
se päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän sekä kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt:
Mauri Kivelä, Joni Jaakola, Ari Karjalainen, Mika Liikamaa
Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle haastatteluryhmään mukaan otettavaksi teknisen osaston virkamiehiä.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Liite
7 Yhteenveto hakijoista
Tiedoksi
Haastateltavat (kirje, sähköposti)
Tekninen johtaja
Liite
3
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Khall 98 § Luottamushenkilöiden palkkiosäännön uusiminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Enontekiön kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka tulee
voimaan 1.6.2017.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaara esitti, että palkkiosääntöä ei muutettaisi vaan pidetään vanha ennallaan. Esitystä ei kannatettu.
Birgitta Eira esitti lisäyksenä, että palkkiosääntö tarkennetaan vuosittain ja kehitetään kannustinjärjestelmä. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska
oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Birgitta Eiran
tekemää ehdotusta lisäyksestä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut
äänestävät ”jaa” ja ne jotka eivät kannata lisäystä, äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 3 ”jaa” ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria, Tonteri Antti) ja 4 ”ei” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla,
Näkkäläjärvi Janne). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus ei hyväksynyt lisäystä.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 17.40- 17.50, minkä jälkeen puheenjohtajan totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Enontekiön kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka tulee
voimaan 1.6.2017.
Selostus
Enontekiön kunnan voimassaoleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on
otettu käyttöön 1.1.2011. Palkkiosäännön päivittäminen on ajankohtaista.
Kuntalain 82 § (voimaan 1.6.2017):
”Palkkiot ja korvaukset
Luottamushenkilölle maksetaan:
1) kokouspalkkiota;
2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä;
3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.
Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita
erillispalkkioita.
Kunta voi luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella periä tälle
maksetusta palkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun luottamushenkilömaksun, jonka kunta tilittää puolueelle
tai puolueyhdistykselle. Perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä on
ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä.”
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Liitteenä oleva palkkiosääntö on päivitetty sisällöllisesti ja kokous- ja
vuosipalkkioihin on huomioitu korotus. Palkkiosääntöä valmisteltaessa on
tehty vertailua muiden kuntien maksamiin palkkioihin.
Voimassa oleva palkkiosääntö on nähtävillä kokouksessa ja on luettavissa
kunnan kotisivulla.
Oheismateriaalina on voimassa oleva palkkiosääntö.
Palkkiosääntö sisältää suosituksen kunnan tytäryhtiöiden palkkioista.
Oheismateriaali
1
Voimassa oleva palkkiosääntö
Liite
4
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Khall 99 § Selvityksen tekeminen perusterveydenhuollon järjestämisestä
Muonion ja Enontekiön kunnassa
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen seuraavasti: Enontekiön kunta hyväksyy selvityksen tekemisen perusterveydenhuollon siirrosta Lapin sairaanhoitopiirille. Selvityksen laadinnan ohjausryhmään nimetään Enontekiön sosiaalitoimen edustajina perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja varalle varapuheenjohtaja, perusturvajohtaja ja
varalle kehittäjä-sosiaalityöntekijä ja taloushallinnon edustajaksi hallintojohtaja ja varalle kirjanpitäjä sekä lisäksi Paula Keski-Kujala käsivarren alueen edustajaksi. Enontekiön kunta edellyttää, että selvitykseen tulee sisältyä saamenkielisten palvelujen järjestäminen.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Elli-Maria Kultima esitti, että nimetään lisäksi
Paula Keski-Kujala käsivarren alueen edustajaksi. Birgitta Eira kannatti
esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska
oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Elli-Maria Kultiman tekemää ehdotusta lisäyksestä, jota Birgitta Eira on kannattanut
äänestävät ”jaa” ja ne jotka eivät kannata lisäystä, äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 5 ”jaa” ääntä (Eira Birgitta, Keinovaara Ulla, Kultima ElliMaria, Näkkäläjärvi Janne, Tonteri Antti) ja 2 ”ei” ääntä (Alamattila
Jaakko, Keskitalo Sari). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi lisäyksen.
Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo 18.20.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen seuraavasti: Enontekiön kunta hyväksyy selvityksen tekemisen perusterveydenhuollon siirrosta Lapin sairaanhoitopiirille. Selvityksen laadinnan ohjausryhmään nimetään Enontekiön sosiaalitoimen edustajina perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja varalle varapuheenjohtaja, perusturvajohtaja ja
varalle kehittäjä-sosiaalityöntekijä ja taloushallinnon edustajaksi hallintojohtaja ja varalle kirjanpitäjä. Enontekiön kunta edellyttää, että
selvitykseen tulee sisältyä saamenkielisten palvelujen järjestäminen.
Selostus
Oheismateriaalina muistio neuvottelusta 27.2.2017 ja Tunturien sotepilotti –esitys.
Perusturvaltk. 7.3.2017 38 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Enontekiön perusturvalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle
seuraavaa:
Enontekiön kunta hyväksyy selvityksen tekemisen perusterveydenhuollon
siirrosta Lapin sairaanhoitopiirille. Perusturvalautakunta esittää, että
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selvityksen laadinnan ohjausryhmään nimetään Enontekiön sosiaalitoimen
edustajina puheenjohtaja Leena Palojärvi, varajäsenenään varapuheenjohtaja Outi Kurkela sekä viranhaltijajäseneksi perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi, varajäsen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi.
Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus edellyttäisi että selvitykseen sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäminen
valtakunnallisten linjausten mukaan.
Saamenkielisten palvelujen järjestäminen tulee sisältyä selvitykseen.
Saamelaisten itsehallintoa koskevien säädösten velvoitteet tulee huomioida selvitystä tehtäessä. Perusturvalautakunta esittää että Saamelaiskäräjien edustus kutsutaan ohjausryhmään tai muulla sovittavalla tavalla Saamelaiskäräjät osallistutetaan selvityksen tekemiseen ja sen käsittelyyn.
Selostus:
Enontekiön ja Muonion kunnan sekä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon
kuntayhtymän eräät johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat keskustelleet Lapin sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan kanssa
28.2.2017. Keskustelussa pidettiin hyvänä, että selvitettäisiin olisiko
hyödyllistä siirtää Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän hoitama perusterveydenhuolto Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi.
Selvityksen tekisivät hoitotyön johtajat Anneli Kultima, Sinikka Yliniemi
ja Lapin sairaanhoitopiiristä selvityshenkilö Miia Palo 30.4.2017 mennessä, viranhaltijatyön osalta 13.4.2017 mennessä. Selvitykseen sisältö:
vaikutusten arviointi; nykytila ja vaihtoehto, sekä liikkeenluovutuksessa
huomioitavat asiat. Selvitykseen liittyisi myös sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäminen.
Mikäli selvityksen perusteella siirtämisestä on enemmän hyötyä kuin haittaa, siirron toteuttamista alettaisiin valmistella. Selvitystä ohjaisi
ohjausryhmä johon kuuluisi edustus molempien kuntien sosiaalitoimesta,
luottamushenkilöistä, talous- ja palkkahallinnosta ja henkilöstön edustus. Selvitys- tai ohjausryhmä voi tarvittessa kuulla asiantuntijoita.
Selvitystä selostettaisiin kuntayhtymän henkilöstölle 17.3. Kaikille
avoin; mm. luottamushenkilöt, kuntalaiset, järjestöt, työpajatyyppinen
tilaisuus siirron vaikutusten arvioinnista järjestettäisiin
Keskustelu 27.2.2017 muistio jaetaan kokouksessa oheismateriaalina. Muonion kunnan vt. kunnanjohtaja Katri Rantakokon esitys ”Tunturien sotepilotti” jaetaan kokouksessa oheismateriaalina.
Oheismateriaali
2 Muistio neuvottelusta 27.2.2017
3 Tunturien sotepilotti –esitys
Tiedoksi
Ohjausryhmään nimetyt
Perusturvalautakunta
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky.
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Khall 100 § Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
Päätös
Kunnanhallitus siirsi asian. Aikataulusyistä lausunto kierrätetään hallituksen jäsenillä sähköpostilla.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esityksensä.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus siirtää asian. Aikataulusyistä lausunto kierrätetään hallituksen jäsenillä sähköpostilla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen siten,
että kysymykseen 23 vastataan seuraavasti:
Enontekiön kunta pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja kannattaa valinnanvapauden hallittua laajentamista sekä etenemistä asteittain.
Palveluiden jatkuvuudelle on muutoksessa taattava riittävä varmuus. Lisäksi valinnanvapauden toimeenpanolle on varattava riittävä siirtymäaika.
Maakunnan mahdollisuudet ja kyky kantaa vastuu valinnanvapauden järjestämisestä, toteuttaa palveluiden integraatio ja pitää kustannukset kurissa
ovat rajallisia, kun perustason palvelut siirtyvät yrityksille ja markkinaperustaiseen ohjaukseen.
Enontekiön kunta näkee suurena vaarana, että eriarvoisuus lisääntyy palveluiden vapautuessa. Siksi rajaseutukuntien tarpeisiin on aidon valinnanvapauden toteutumiseksi kiinnitettävä erityistä huomiota.
Enontekiön kunnan pitää tarpeellisena nähdä sote- ja maakuntauudistus
sekä valinnanvapauslaki kokonaisuutena.
Selostus
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät lausunnot luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen
20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa
toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa Lausunnolla olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita
palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja
jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle
kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakunnan
ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien ja
velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen, että maakunnalla
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on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muussa valtakunnallisessa ohjauksessa
huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan oikeusturva sekä
selkeytetään palvelutuottajien asemaa.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön
28.3.2017 klo 16.15 mennessä.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017
Perusturvalautakunnan esittämä lausunto on liitteenä.
Päätöshistoria
Perusturvaltk. 7.3.2017 34 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä olevan lausuntoesityksen.
Selostus:
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät kunnalta lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.
Lausuntopyyntöasiakirjat esityslistan oheismateriaalina.
Muutoksenhaku:
Ei muutoksenhakuohjetta; asia kesken
Liite
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Khall 101 § Kilpisjärven uuden monitoimitalon nimikilpailu
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että annetuista nimiehdotuksista järjestetään äänestys kunnan verkkosivulla (äänestys päättyy 21.4.2017) ja 10 eniten
ääniä saanutta pääsee jatkoon.
Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi nimikilpailun jatkon toteuttamisen niin, että Kilpisjärven kyläläiset tekevät esityksen nimestä/nimistä ja kunnanhallitus tekee päätöksen.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että annetuista nimiehdotuksista järjestetään
äänestys kunnan verkkosivulla (äänestys päättyy 21.4.2017) ja 10 eniten
ääniä saanutta pääsee jatkoon.
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajan tehtäväksi nimikilpailun jatkon toteuttamisen niin, että Kilpisjärven kyläläiset tekevät esityksen nimestä/nimistä ja kunnanhallitus tekee päätöksen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että annetuista nimiehdotuksista järjestetään
äänestys kunnan verkkosivulla (äänestys päättyy 21.4.2017) ja 10 eniten
ääniä saanutta pääsee jatkoon.
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajan tehtäväksi nimikilpailun jatkon toteuttamisen niin, että Kilpisjärven koululaiset tekevät esityksen nimestä/nimistä ja kunnanhallitus tekee päätöksen.
Selostus
Kilpisjärven uuden monitoimitalon nimikilpailuun on voinut jättää ehdotuksensa 31.1.2017 mennessä. Nimiehdotuksen jätti 140 ihmistä. Nimikilpailun voittaja palkitaan lahjakortilla ja kaikkien vastanneiden kesken
arvotaan TosiLapin luonnontuotteita.
Tiedoksi
kunnanjohtaja
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Khall 102 § Vuoden 2017 investointiohjelman kohteen: 099101 Kilpisjärven
osayleiskaava, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 1.3.2017 32 §
Selostus:
Kilpisjärven osayleiskaavoitustyön jatkamiselle on varattu investointiohjelmassa vuodelle 2017 20 000€.
Osayleiskaavoitustyön seuraava vaihe on kaavaehdotuksen viimeisteleminen,
tarpeellisten selvitysten teettäminen, kaavan hallinnollinen käsittely
sekä kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen.
Ehdotus (tekninen johtaja):
Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle investointikohteen: 099101 Kilpisjärven osayleiskaavoitustyön jatkamisen aloituslupaa seuraavasti:
Kaavoitustyön jatkamisen kustannusarvio on 20 000€.
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kimmo Lämsä.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
---------Tiedoksi
Tekninen lautakunta
Kimmo Lämsä
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Khall 103 § Vuoden 2017 investointiohjelman kohteen: 099108 PohjoisKilpisjärven asemakaava, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 1.3.2017 33 §
Selostus:
Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoitustyön jatkamiselle on varattu investointiohjelmassa vuodelle 2017 25 000€.
Ehdotus (tekninen johtaja):
Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle investointikohteen: 099108 Kilpisjärven osayleiskaavoitustyön jatkamisen aloituslupaa seuraavasti:
Kaavoitustyön jatkamisen kustannusarvio on 25 000€.
Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kimmo Lämsä.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
---------Tiedoksi
Tekninen lautakunta
Kimmo Lämsä
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Khall 104 § Eronpyyntö Kilpisjärven vaalilautakunnan jäsenyydestä
Päätös
Kunnanhallitus päätti myöntää eron Sirpa Karjalaiselle Kilpisjärven vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalle jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pirjo Hakalan Kilpisjärven vaalilautakuntaan vuoden 2017
kuntavaaleja varten.
Käsittely
Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Pirjo Hakalaa. Birgitta Eira kannatti esitystä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää eron Sirpa Karjalaiselle Kilpisjärven vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalle jäsenen ja varapuheenjohtajan Kilpisjärven vaalilautakuntaan vuoden 2017 kuntavaaleja varten.
Selostus
Sirpa Karjalainen on pyytänyt eroa Kilpisjärven vaalilautakunnan jäsenyydestä.
Kilpisjärven vaalilautakunta
Veikko Aaltonen, puheenjohtaja
Sirpa Karjalainen, varapuheenjohtaja
Juha Tornensis
Leena Ohenoja
Marjut Muotkajärvi
Varajäsenet
Eeva-Sisko Tornensis
Sirpa Keskitalo
Esa Aidantausta
Tiedoksi
Pirjo Hakala (ote)
Sirpa Karjalainen
Keskusvaalilautakunta
Luottamushenkilökortisto
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Khall 105 § Eronpyyntö Kaaresuvannon vaalilautakunnan jäsenyydestä
Päätös
Kunnanhallitus päätti myöntää eron Johanna Kotavuopiolle Kaaresuvannon
vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalle jäseneksi Sannamari Blinnikka-Tyrväisen Kaaresuvannon vaalilautakuntaan vuoden 2017 kuntavaaleja varten.
Käsittely
Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Sannamari Blinnikka-Tyrväisen.
Birgitta Eira kannatti esitystä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää eron Johanna Kotavuopiolle Kaaresuvannon
vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalle jäsenen Kaaresuvannon vaalilautakuntaan vuoden 2017 kuntavaaleja varten.
Selostus
Johanna Kotavuopio on toimittanut kunnanhallitukselle eronpyynnön Kaaresuvannon vaalilautakunnan jäsenyydestä kunnallisvaalien 2017 ajaksi,
koska ei ole käytettävissä kyseisenä (9.4.2017) vaalipäivänä henkilökohtaisten esteiden vuoksi.
Kaaresuvannon vaalilautakunta
Paula Syväjärvi, puheenjohtaja
Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja
Sulo Syväjärvi
Johanna Kotavuopio
Antti-Oula Juuso
Varajäsenet
Anna-Reetta Niemelä
Joona Kotavuopio
Saara Ketola
Tiedoksi
Sannamari Blinnikka-Tyrväinen (ote)
Johanna Kotavuopio
Keskusvaalilautakunta
Luottamushenkilökortisto
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Khall 106 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 27.2.201719.3.2017
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
- Pöytäkirja 7.3.2017
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
- Pöytäkirja 15.2.2017
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Khall 107 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Pentti Mäkitalo: Tiedusteli tarkastuslautakunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjaa.
Elli-Maria Kultima: Enontekiön poliisien eläköityminen ja miten Enontekiön kunta voi viedä asiaa eteenpäin, jotta poliisien toiminta turvataan
alueella myös tulevaisuudessa. Sari Keskitalo totesi ottaneen asian useaan otteeseen esille poliisineuvottelukunnassa.
Birgitta Eira: Työvoimahallinnnon palvelujen turvaaminen Enontekiöllä.
Birgitta Eira: Vaalimainostelineiden organisointi, sijainti ja määrä kunnan alueella tulisi saada kuntoon.
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Pykälät
91-107

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,106,107.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 99,104,105.

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: 99,104,105.

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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