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159 § Vuoden 2016 tilinpäätös
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167 § Julkinen linja-autoliikenne kesällä 2017
168 § Pakolaiskoordinaattorin määräaikainen toimi
169 § Aillohas 75 -juhlaseminaarin järjestelyt
170 § Rehtori-sivistystoimenjohtajan sijaistaminen
171 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
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Khall 156 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Ulla Keinovaara ja Antti
Tonteri. 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 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 157 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi kokoukseen seuraavat asiat:
-Lapin Kansa uutisoi 19.5 positiivisesti Enontekiön kunnan organisaatiouudistuksista ja piti Enontekiötä uudistushaluisena kuntana, joka vähentää byrokratiaa
- Kunnanjohtaja oli 11.5 hallintovaliokunnan kuultavana maakunta- ja sote-uudistuksesta
-Kunnanjohtaja sai mahdollisuuden tutustua vasottamiseen 18.-19.5 Käsivarren paliskunnan alueella
-Sopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Kunnanjohtaja esitti, että
kunnanhallitus antaisi kunnanjohtajalle valtuudet neuvotella ja muuttaa
kunnan puolesta sopimusta vastaamaan Kiky-sopimusta (lomarahaleikkaus),
mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
-Erämaalentoliikenne/kustannustenjako. Todettiin, että Lapin ELY-keskus
toimittaa mahdollisen esityksen kustannusten jaosta lähiaikana.
Merkitään, että tämän pykälän aikana Sari Keskitalo saapui kokoukseen klo
14.10 ja Birgitta Eira klo 14.18.. Puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Jaakko Alamattila Sari Keskitalon pyynnöstä.
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
Asiantuntijalausunto ja asiantuntija hallintovaliokunta 11.5.2017:
Sote-järjestämislaki ym. sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset
Tapaamiset
Tilaisuudet


Muut
Kokoukset
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
-

Sopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi

-

Erämaalentoliikenne/kustannustenjako
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Khall 158 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Pentti Mäkitalo: Pelastuslautakunta
Birgitta Eira: Tunturi-Lappi Leader hallitus ja kevätkokous
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Khall 159 § Vuoden 2016 tilinpäätös
Päätös
Kunnanhallitus päätti
-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2016 tulos (ylijäämä)
219.483,35 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille
- allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi
- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia.
Kunnanhallitus päätti, että tilinpäätökseen kirjataan saamelaisuuden perusteella saatavan lisäosan suuruus.
Edelleen kunnanhallitus päätti, että tilinpäätökseen sivulle 5 lisätään
seuraava vuotta 2016 koskeva kohta: Kunnanvaltuusto päätti 8.2.2017, että
teknisenä oikaisuna kirjanpitoon hyväksytään sivistyslautakunnan esitys
kelkkahankinnan sisällyttämiseksi investointiosaan vuodelle 2016 seuraavasti:
Skidoo wt ace 900 vm 2017
Menot 12792,74 €
Tulot 3518,55 € (vaihtokelkka)
Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottorikelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että yli-/alijäämätilille kirjataan tilikauden tulos lukuun ottamatta vesihuoltoyhtiöltä saatua korkotuloa 83000 euroa, joka laitetaan vapaehtoisiin varauksiin tulevia investointeja varten. Esitystä ei kannatettu.
Janne Näkkäläjärvi esitti, että tilinpäätökseen kirjataan saamelaisuuden
perusteella saatavan lisäosan suuruus, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja esitti, että tilinpäätökseen sivulle 5
lisätään seuraava vuotta 2016 koskeva kohta: Kunnanvaltuusto päätti
8.2.2017 yksimielisesti, että teknisenä oikaisuna kirjanpitoon hyväksytään sivistyslautakunnan esitys kelkkahankinnan sisällyttämiseksi investointiosaan vuodelle 2016 seuraavasti:
Skidoo wt ace 900 vm 2017
Menot 12792,74 €
Tulot 3518,55 € (vaihtokelkka)
Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottorikelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon tämän pykälän jälkeen klo 15.20-15.35,
minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. Kunnanhallitus hyväksyi em. lisäyksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää
-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2016 tulos (ylijäämä)
219.483,35 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille
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- allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi
- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 26.4.2017 § 136
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen totesi, että konsernitilinpäätös ei ole
vielä valmis, koska kaksi yhtiötä puuttuu konsernista. Tilinpäätöstä ei
voida käsitellä. Kunnanjohtaja esitteli kunnan tilinpäätöksen keskeisen
sisällön.
Merkitään, että kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.35-15.45, minkä
jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla
lukuun ottamatta Antti Tonteria, joka ei ollut saapunut tauolta vielä
kokoukseen.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Merkitään, että Antti Tonteri saapui kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää
-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2016 tulos (ylijäämä)
219.483,35 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille
- allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi
- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 29.3.2017 § 111
Päätös
Merkittiin tiedoksi tässä vaiheessa.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi keskeiset luvut tilinpäätöksen
tuloslaskelmasta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa.
Selostus
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Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun
mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen
jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös
kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma,
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat
ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan
tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja
tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan
selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä
tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin
tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätöksen
2016 keskeinen sisältö esitellään kokouksessa.
Liite
1
Tilinpäätös 2016
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Khall 160 § Perusterveydenhuollon järjestäminen
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi liittymisselvityksen tiedoksi ja esitti valtuustolle, että se päättää
-siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun perusterveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille;
-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 kuntien kautta sairaanhoitopiirille;
-valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisymmärryksessä
Enontekiön 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.
Käsittely
Sari Keskitalo otti puheenjohtajan tehtävät tämän pykälän alussa.
Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli paikalla asiantuntijana kuultavana ja vastaamassa kysymyksiin. Perusturvajohtaja totesi, että perustelumuistiossa on muutama asiavirhe ja ne olisi syytä korjata.
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Janne Näkkäläjärvi, Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara kannattivat kunnanjohtajan päätösehdotusta.
Birgitta Eira esitti, että lisäksi edellytetään, että nykyinen palveluverkosto tulee Enontekiöllä säilyä ja kustannustaso ei saa merkittävästi
nousta, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.15-16.20, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus antaa viranhaltijoille tehtäväksi korjata liitemateriaalissa olevat asiavirheet, mikä hyväksyttiin
yksimielisesti.
Birgitta Eira esitti, että neuvottelukunta voi tehdä esityksiä perusterveydenhuollon ja sote-pilottiin liittyen suoraan sairaanhoitopiirille.
Esitystä ei kannatettu.
Birgitta Eira jätti eriävän mielipiteen neuvottelukunnan osalta, jonka
jätti kirjallisena. Eriävä mielipide on liitteenä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee liittymisselvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se päättää
-siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun perusterveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille;
-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 kuntien kautta sairaanhoitopiirille;
-valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisymmärryksessä
Enontekiön 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 edellytyk-
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senä on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät yhteneväiset päätökset, ja
-valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista
täytäntöönpanotoimista.
Selostus
Selvitys perusterveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollisesta siirtämisestä sairaanhoitopiirille ja sen vaikutuksista on valmistunut. Lainsäädännöllinen taustaselvitys laadittiin asianajotoimisto Roihu Oy:ssä ja
talousvaikutusten arvioinnin teki sairaanhoitopiirin talouspäällikkö.
Selvityksen laadinnassa hyödynnettiin sairaanhoitopiirissä aiemmin toteutettujen liikkeenluovutusten tausta-aineistoja. Terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstölle pidettiin info-tilaisuus ja toteutettiin sähköinen
kysely osana toiminnan siirtymisen arviointia. Kunnat järjestivät asukkaille avoimet keskustelutilaisuudet.
Selvityksessä kuvattiin perusterveydenhuollon siirtämisen vaihtoehdot,
vaikutusten ennakko-arviointi, toiminnan nykytila sekä liikkeenluovutuksessa huomioitavat asiat. Selvitystyössä perehdyttiin tarkemmin terveydenhuollon järjestämisvastuun ja tuottamisvastuun siirtämiseen sairaanhoitopiirille ja todettiin, että lainsäädäntö mahdollistaa molempien
vaihtoehtojen toteuttamisen eikä sairaanhoitopiirin perussopimukseen ole
tarvetta tehdä muutoksia.
Järjestämisvastuun siirtäminen merkitsee kokonaisvastuun siirtymistä jakamattomana sairaanhoitopiirille ja päätösvalta toteutuu sen jälkeen sen
päätöksentekoelinten kautta. Tarpeiden määrittely, ohjaus ja valvonta
toteutuisivat sairaanhoitopiirin kautta terveydenhuoltolain 10 §:n rajoissa.
Järjestämisvastuu kunnilla ja palveluntuotanto sairaanhoitopiirillä
Mikäli järjestämisvastuu olisi kunnilla ja vain palvelutuotanto siirtyisi sairaanhoitopiirille, kunnille jäisi ainakin periaatteellisesti merkittäviä vastuita, kuten ohjaus ja valvonta sekä etenkin yleinen yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen ja tarpeiden määrittely.
Tuotantovastuun siirtyessä päätöksenteko tapahtuisi kunnan toimielimissä. Kummankin kunnan tulisi vastata palvelutarpeen arvioinnista ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä,
esim. rekisterinpidosta ja vastaavan lääkärin tehtävistä. Kumpikin kunta
hankkisi palvelut sairaanhoitopiiriltä perustuen sopimukseen.
Pelkkä tuotannon siirtäminen todettiin hallinnollisesti monimutkaiseksi
ratkaisuksi, eikä selvitystyöryhmä tämän perusteella kannata kyseistä
vaihtoehtoa.
Järjestämisvastuu kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirillä
Päätöksenteon ja johtamisen näkökulmasta järjestämisvastuun siirtämisen
etuna on päätöksenteon yksinkertaistuminen, koska yksi toimielin terveydenhuollon päätöksenteosta poistuu. Perusterveydenhuolto olisi samassa
asemassa sairaanhoitopiirin muiden erikoissairaanhoidon tulosalueiden
kanssa ja yhdyspinta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulisi organisaation sisälle eikä organisaatioiden välille.
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Tässä vaihtoehdossa suurin riski on henkilöstön ja asukkaiden näkökulmasta päätöksenteon etääntyminen ja ettei perusterveydenhuollon toiminnan ja
alueen erityispiirteitä tunnisteta. Tämän ohella on mahdollista, että
yhteistyö kunnan muiden sektoreiden kanssa heikkenee, jos huomio kiinnittyy erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapintaan. Kunnan
päätösvallassa ei sinänsä nykytilaan verrattuna tapahtuisi muutosta, sillä järjestämisvastuu on nytkin siirretty terveydenhuollon kuntayhtymälle.
Terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä terveydenhuollon peruspalvelut tarjottaisiin samoissa toimipisteissä kuin nykyisinkin. Asukkaiden
näkökulmasta palveluiden saatavuus lähipalveluna voisi parantua ison organisaation rekrytointituen ja mahdollisten etävastaanotto- ja etäkonsultaatiopalveluiden kehittämisen myötä. Järjestämisvastuun siirtyessä asiakasmaksut alenisivat.
Henkilöstö siirtyisi sairaanhoitopiirin henkilöstöksi liikkeenluovutuksena. Työntekijä säilyttäisi siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstön näkemyksen
mukaan perusterveydenhuollon toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille toisi terveydenhuollon johtamiseen pysyvyyttä ja vahvuutta. Myös
ammatillisen tuen vahvistuminen ja osaamisen kehittäminen nähdään mahdollisuutena siirron yhteydessä. Henkilöstön rekrytoinnin nähtiin vahvistuvan ison organisaation tukemana.
Toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille olisi kunnille kustannusneutraali ratkaisu.
Toteutuessaan Tunturien sote-pilotti edistäisi maakunnan sote-uudistuksen
toteuttamista. Mikäli sote-uudistus toteutuu nyt suunnitellussa aikataulussa, voitaisiin kuntayhtymän toiminnan liikkeenluovutuksessa saatuja
kokemuksia hyödyntää muiden kuntien kanssa. Lisäksi reilun vuoden pilottiaikana ehdittäisiin luoda tarvittavia tiedolla johtamisen välineitä ja
saada tulevalle maakuntajärjestäjälle ymmärrystä terveydenhuollon palveluista kokonaisuutena. Erityisesti ymmärrys lisääntyisi sairaanhoitopiirille tyypillisten kauempana keskuskaupungeista olevan pienten asutuskeskittymien palveluiden tarpeista ja siitä, miten niihin vastataan.
Työryhmä esittää mahdolliseksi menettelyksi järjestämisvastuun siirtämistä Lapin sairaanhoitopiirille. Samalla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta siirrettäisiin liikkeenluovutuksena Lapin sairaanhoitopiirille.
Päätökset laadittaisiin nykyisten valtuustojen päätöksillä ja päätökset
toimeenpantaisiin vuoden 2017 aikana. Päätöksiin kirjattaisiin Muonion ja
Enontekiön nykyisten palvelupisteiden säilyminen vähintään vuodet 2017 ja
2018 sekä nykyisen palvelutason tuottaminen enintään nykyisellä kustannustasolla vähintään vuodet 2017–2018.
Muonion–Enontekiön alueelle perustettaisiin neuvottelukunta tuottamaan
alueen näkökulmaa päätöksentekoon. Saamenkielisten palveluiden turvaaminen muutoksessa kuvataan yhteistyössä Enontekiön kunnan, Saamelaiskäräjien ja Lapin sairaanhoitopiirin kesken. Toimeenpanoa varten laadittaisiin
erillinen projektisuunnitelma.
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Enontekiön perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa 9.5. kokouksessaan.
Päätöshistoria
Perusturvalautakunta 9.5.2017 41 §
TUNTURIEN SOTE-PILOTTI; LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN JA MUONION-ENONTEKIÖN
TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PERUSTERVEYDENHUOLLON SIIRROSTA
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTETTÄVÄKSI.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta suhtautuu asiaan myönteisesti.
Perusturvalautakunta esittää, että perusturvajohtaja määrätään osallistumaan mahdollisiin neuvotteluihin perusturvalautakunnan edustajana.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus neuvottelee asiasta
Muonion kunnan ja seutukunnan muiden kuntien kanssa toukokuun aikana.
Selostus:
Lapin sairaanhoitopiiri ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä ovat selvittäneet perusterveydenhuollon siirtämistä Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. Selvityksen on tehnyt sairaanhoitopiirin ja
kuntayhtymän viranhaltijoista koostuva selvitysryhmä tukenaan kuntien ja
kuntayhtymän viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.
Selvityksen taustalla on ollut viranhaltijahallinnon epävakaus MuonionEnontekiön terveydenhuollon kuntayhtymässä. Aikataulullisesti siirto sairaanhoitopiirille tulisi päättää kuntien yhdenmukaisilla päätöksillä ennen kesäkuun alkua jotta siirto ehditään toteuttaa niin että siitä hyödytään jos sosiaali- ja terveyspalvelujen siirto maakuntahallinnolle toteutuu 1.1.2019. Jos taas Sote-ratkaisu eduskunnassa siirtyy, siirto voidaan
toteuttaa myöhemminkin.
Siirto vakiinnuttaisi perusterveydenhuollon hallinnon, antaisi kokemusta
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta. Kustannuksiltaan siirto olisi kustannusneutraali.
”Tunturi sotepilotti-liittymysselvityksen raportti ” esityslistan oheismateriaalina.
Liite
2 Liittymisselvitys
3 Perustelumuistio
4 Eriävä mielipide
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Khall 161 § Virasto-organisaatiomallin hyväksyminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti virasto-organisaatiomallin
ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja tuoda tarvittavat asiat päätettäväksi.
Kunnanhallitus totesi, että isännöinti (kuntakonserni) tulee erillisenä
kokonaisuutena kunnanhallitukselle.
Kunnanhallitus antoi valtuudet kunnanjohtajalle lisätä kuvaan mm. ympäristöterveydenhuolto ja jätehuolto.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila ja Janne Näkkäläjärvi kannattivat
kunnanjohtajan esitystä.
Keskustelun kuluessa todettiin, isännöinti (kuntakonserni) tulee erillisenä kokonaisuutena kunnanhallitukselle ja todettiin, että annetaan valtuudet kunnanjohtajalle lisätä kuvaan mm. ympäristöterveydenhuolto ja
jätehuolto.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tämän pykälän jälkeen tauon klo
16.55-17.10, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä virasto-organisaatiomallin ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja tuoda tarvittavat asiat päätettäväksi.
Selostus
Enontekiön kunnanvaltuusto päätti 7.12.2016 talousarvion vuodelle 2017 ja
taloussuunnitelman vuosiksi 2017–2019. Kunnanvaltuusto päätti uudistaa
kunnan toimintamallin.
Valtuuston päättämässä Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019
asiakirjassa asetetaan yhteiseksi tavoitteeksi ”Hyvä johtaminen ja hallinto”. Tavoitteena on uudistaa ja virtaviivaistaa johtamista. Samalla
valtuusto asetti tavoitteeksi, että byrokratiaa vähennetään.
Valtuuston tehtäväksianto oli seuraava: Prosessit ja organisaatio. Mittariksi asetettiin yksinkertaisesti se, että uusi toimintamalli on uuden
valtuuston alkaessa käynnistynyt.
Kunnanhallitus päätti 23.1.2017 antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.
Ohjeessa todetaan, että talousarvion sisältämät selvitykset mm. uusi organisaatio ja niitä koskevat esitykset on annettava kunnanhallitukselle
maaliskuun loppuun mennessä.
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Käytännössä tehtävä tarkoittaa uutta kunnan ja erityisesti viraston organisaation toimeenpanoa vuoden 2017 loppuun mennessä.
Liitteenä on selvitys virasto-organisaatiosta ja päivitetty kuva organisaatiomallista, jossa on huomioitu valtuuston 17.5.2017 tekemä päätös
kunnan kehittämis- ja elinvoimamallista.
Liitteet
5 Selvitys virasto-organisaatiosta
6 Kuva organisaatiomallista
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Khall 162 § Hallintosäännön hyväksyminen
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi hallintosäännön esittelyn tiedoksi ja päätti asian jatkokäsittelystä seuraavaa: Hallintosääntö toimitetaan sähköpostilla
kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille ja kommentit luonnokseen
toimitetaan hallintojohtajalle pe 26.5.2017 klo 12 mennessä. Kunnanhallitus päätti kokoontua valtuustopäivänä ennen valtuuston kokousta käsittelemään asian.
Käsittely
Kunnanjohtaja esitteli hallintosäännön.
Keskustelun lopussa Birgitta Eira poistui kokouksesta klo 17.35. Birgitta
Eira ilmoitti, että poistuu kokouksesta, koska kokouksessa käyttäydyttiin
epäasiallisesti. Birgitta Eiran poistumisen jälkeen puheenjohtaja huomautti Pentti Mäkitaloa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee hallintosäännön esittelyn tiedoksi ja päättää
asian jatkokäsittelystä.
Selostus
Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä,
talouden hoitamisesta sekä toimivallasta henkilöstöasioissa. Suuri osa
kuntalain säännöksistä tulee sovellettavaksi 1.6.2017 lukien, jolloin
alkaa uuden 2017 huhtikuun kuntavaaleissa valitun valtuuston toimikausi.
Voimaan tulevat uudet säännökset koskevat mm. valtuustoa, kunnan asukkaiden osallistumista, kunnan toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä
ja päätöksenteko- ja hallintomenettelyä.
Uusi kuntalaki määrää, että hallintosääntö on kunnan ainoa johtosääntö,
johon muut johtosäännöt on yhdistettävä. Enontekiöllä on ollut hallintosääntöön koottuna kaikki toimialojen johtosäännöt jo lähes kymmenen vuoden ajan. Ainoastaan valtuuston työjärjestys ja palkkiosääntö ovat olleet
erillisiä.
Uusi kuntalaki edellyttää hallintosääntöön kokonaan uusia määräyksiä.
Erityislainsäädännössä on lisäksi joitakin muutoksia kunnan toimivaltaan.
Hallintosääntö on ensisijassa viranhaltijoiden ja esimiesten työväline.
Kunnan luottamushenkilötoimintaa koskevista pykälistä suurin osa ei poikkea merkittäväsi nykyisestä.
Enontekiöllä on tehty selvitykset luottamushenkilöorganisaatiosta, virasto-organisaatiosta sekä kunnan kehittämis- ja elinvoimajohtamisen uudesta
organisointimallista. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti 17.5.2017 uuden
luottamushenkilöorganisaation ja kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin.
Virasto-organisaatiomalli on käsittelyssä hallituksen seuraavassa kokouksessa.
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä
arvioinnin. Kunnanhallitus voi kuntalain saman pykälän mukaan poiketa
tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön
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määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 22.5.2017.
Hallintosääntöön sisällytetään valtuuston 29.3.2017 hyväksymä palkkiosääntö.
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Khall 163 § Hallintokuntien kuuleminen/Sivistystoimi
Päätös
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi, että rehtorisivistystoimenjohtaja on ilmoittanut olevansa estynyt tulemasta.
Käsittely
Kunnanjohtaja totesi, että kunnanhallitus tarjosi rehtorisivistystoimenjohtajalle kolme tilaisuutta 22.5. tai vaihtoehtoisesti
17.5. tai 16.5. saapua kunnanhallitukseen kuultavaksi. Rehtorisivistystoimenjohtaja ilmoitti tulevansa kokoukseen 22.5.2017, mutta peruutti tulonsa myöhemmin.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi, että rehtorisivistystoimenjohtaja on ilmoittanut olevansa estynyt tulemasta.
Päätöshistoria
Khall 4.5.2017 147 §
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua rehtori-sivistystoimenjohtajan kunnanhallitukseen 22.5. tai vaihtoehtoisesti 17.5. tai 16.5..
Kunnanhallitus päätti pitää tämän pykälän jälkeen tauon klo 15.00-15.10,
minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Käsittely
Keskustelun aluksi kunnanjohtaja totesi, että rehtorisivistystoimenjohtaja on kutsuttu 4.5. kokoukseen ja hän on todennut,
että saamelaisnuorten taidetapahtuma on samana päivänä eikä pääse kokoukseen. Kunnanjohtaja on tarjonnut hänelle toisen päivän 22.5., mutta
hän on ilmoittanut, että ei pääse koska on Rovaniemellä.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kutsutaan rehtori-sivistystoimenjohtaja kunnanhallitukseen 22.5. tai
vaihtoehtoisesti 17.5. tai 16.5..
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus keskustelee sivistyksen 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.
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Kokoukseen on kutsuttu sivistystoimesta rehtori-sivistystoimenjohtaja.
Kunnanhallitus keskustelee sivistyksen koko toiminnasta rehtorisivistystoimenjohtajan kanssa.
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Khall 164 § Asiavirheen korjaaminen hallintolain mukaan/ Kunnanhallitus
4.5.2017 § 149
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia valmistellaan seuraavaan
kokoukseen.
Käsittely
Birgitta Eira palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo
17.52.
Antti Tonteri poistui kokouksesta klo 17.56. Kunnanhallitus päätti valita
Antti Tonterin tilalle pöytäkirjantarkastajaksi Janne Näkkäläjärven.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 18.05-18.48, minkä jälkeen kunnanjohtaja esitti, että siirretään asia toiseksi viimeisenä pykälänä käsiteltäväksi.
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila, koska Sari
Keskitalo oli poistunut kokouksesta klo 19.58. Todettiin, että asiasta on
jätetty sivistyslautakunnalle oikaisuvaatimus.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päätti, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin toiseksi viimeisenä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää poistaa 4.5.2017 § 149 Otto-oikeuden käyttäminen
sivistyslautakunnan päätökseen 3.4.2017 § 39 päätöksensä hallintolain 50
§:n nojalla menettelyvirheen vuoksi ja käsittelee asian uudelleen.
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan on huomioitava pitemmällä
aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely Karesuvannon saamenkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille
otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetty oikaisuvaatimus
perusteluineen.
Lisäksi kunnanhallitus antaa sivistystoimen tehtäväksi laatia Karesuvannon saamenkielisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ja esitellä suunnitelma kunnanhallitukselle silloin, kun rehtori-sivistystoimenjohtaja tulee kunnanhallituksen kuultavaksi ennen kuin päätös toimeenpannaan.
Selostus
Kunnanhallituksen kokouksessa 4.5.2017 § 149 (Otto-oikeuden käyttäminen
sivistyslautakunnan päätökseen 3.4.2017 § 39) käsittelyyn osallistui esteellinen Berit-Ellen Juuso, joka oli yksi oikaisuvaatimuksen tekijöistä.
Hallintolaki 50 §:
”Asiavirheen korjaaminen
Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
22.5.2017

Sivu
21

1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti
vaikuttaa päätökseen.
Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa
asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen
vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen.
Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja
se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen
eduksi.”
Kunnanhallitus 4.5.2017 § 149
Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 3.4.2017 § 39
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan on huomioitava pitemmällä
aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely Karesuvannon saamenkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille
otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetty oikaisuvaatimus
perusteluineen.
Lisäksi kunnanhallitus antaa sivistystoimen tehtäväksi laatia Karesuvannon saamenkielisen opetuksen järjestämisestä koskeva suunnitelma ja esitellä suunnitelma kunnanhallitukselle silloin, kun rehtori-sivistystoimenjohtaja tulee kunnanhallituksen kuultavaksi ennen kuin päätös toimeenpannaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan tulee huomioida pitemmällä
aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely Karesuvannon saamenkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille
otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetyn oikaisuvaatimuksen perustelut.
Selostus
Kunnanhallitus päätti 26.4.2017 § 137 yksimielisesti käyttää ottooikeutta sivistyslautakunnan päätöstä 3.4.2017 § 39. Samalla kunnanhallitus päätti, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Sivistyslautakunnan em. päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jota lautakunta ei ole käsitellyt. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että
lautakunnan käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsitel-
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täväksi. Kun kunnanhallitus käsittelee asiaa otto-oikeuden nojalla, se
ottaa huomioon myös näkökohdat, jotka oikaisuvaatimuksessa on esitetty.
Valmistelua varten on pyydetty rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassilta em. sivistyslautakunnan päätökseen tausta perusteluineen 2.5.
mennessä.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen viittaus ei ole perusteltu tässä
tapauksessa, koska kyse ei ole siitä, että uudelleenjärjestelyllä saavutettaisiin todellisia kustannussäästöjä.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan tässä tapauksessa ei tulisi kyseeseen Laissa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain pykälä 24, koska kyse ei ole viranhaltijan siirtämisestä pykälän tarkoittamalla tavalla. Oikeampi tapa olisi ollut, että viranhaltija olisi hakenut virkavapaata ja hänet olisi otettu saman työnantajan (kunnan) tuntiopettajan
määräaikaiseen virkasuhteeseen.
Päätöshistoria
Sivistysltk 3.4.2017 § 39
TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄN SIIRTÄMINEN SISÄISELLÄ SIIRROLLA
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta siirtää suostumuksellaan saamenkielisen luokanopettajan (toistaiseksi valittu saamenkielinen luokanopettaja, hoitanut samaa
tehtävää aikaisemmalla päätöksellä lv. 2016 - 2017) Ulla Maggan koulukeskuksen saamenkielisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2017 –
31.7.2018.
Palkkaus OVTES:in mukaan, tehtäväkohtainen hitu 40307040 ja 40307057.
Koska Ulla Magga on toiminut Enontekiön kunnan opettajana viimeiset kuusi
vuotta, hänen ei tarvitse toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämää rikosrekisteriotetta.
Sivistyslautakunta laittaa haettavaksi saamenkielisen luokanopettajan
viran lukuvuodeksi 2017 – 2018, sijoituspaikkana Karesuvannon koulu.
Selostus:
Hetan koulukeskuksessa tulee lukuvuonna 2017 – 2018 olemaan edelleen saamentunteja enemmän kuin nykyiset viranhaltijat voivat hoitaa. Kuluneen
lukuvuoden tapaan tarvitaan määräaikainen tuntiopettaja ensi lukuvuotta
varten.
Enontekiön kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vuonna 2017
avoimiksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää ennen kuin on perusteellisesti selvitetty, voidaanko tehtävä hoitaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä, sisäisillä siirroilla tai muulla tavalla täyttämättä virkaa
tai tointa. Saamenkielisen opetuksen kokonaisuutta on käsitelty saamenkielen opettajien kokouksessa, koulukeskuksen saamenkielisten opettajien
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kokouksessa (tuntimäärien toteaminen ja opetettavien aineiden jako) ja
kahdenkeskisissä keskusteluissa opettajien ja rehtorin välillä.
Lukuvuoden 2016 – 2017 tuntiopettajan tehtävää on hoitanut sivistyslautakunnan päätöksellä kuntaan toistaiseksi valittu saamenkielinen luokanopettaja Ulla Magga (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu). Hän on antanut
suostumuksensa hoitaa tehtävää edelleen sisäisellä siirrolla.
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Khall 165 § Asiavirheen korjaaminen hallintolain mukaan/ Kunnanhallitus
4.5.2017 § 153
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat kunniamerkkiesitykset: Paula Keski-Kujala, Merja Nunnanen, Irene Salonen, Anni Ranta ja
Elma Vuontisjärvi.
Käsittely
Pentti Mäkitalo, Sari Keskitalo ja Leni Karisaari ilmoittivat olevansa
esteellisiä ja poistuivat kokouksesta.
Puheenjohtajana tämä pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja.
Keskustelun aluksi kunnanjohtaja totesi sivistyslautakunnan ja perusturvan sekä hallituksen jäsenten tekemät esitykset kunniamerkeistä. Kunnanjohtaja esitteli kunniamerkkien myöntämisen kriteerit sekä hakemukset.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää poistaa 4.5.2017 § 153 tekemänsä päätöksen hallintolain 50 §:n nojalla menettelyvirheen vuoksi ja käsittelee asian uudelleen.
Kunnanhallitus päättää mahdollisista kunniamerkkiesityksistä hallinnonalan henkilöstön ja luottamushenkilöiden osalta.
Selostus
Kunnanhallituksen kokouksessa 4.5.2017 § 153 (Kunniamerkkiesitykset vuonna 2017) käsittelyyn osallistui Pentti Mäkitalo.
Hallintolaki 50 §:
”Asiavirheen korjaaminen
Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:
1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti
vaikuttaa päätökseen.
Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa
asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen
vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen.
Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja
se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen
eduksi.”
Kunnanhallitus 4.5.2017 § 153
Khall 153 § Kunniamerkkiesitykset vuonna 2017
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Päätös
Kunnanhallitus päätti tehdä seuraavat kunniamerkkiesitykset: perusturvan
ym. hallinnonalan osalta tehdään esitys kunniamerkistä Elma Vuontisjärvelle, Merja Nunnaselle, Paula Keski-Kujala ja Anni Rannalle ja opetusja kulttuuritoimen osalta Irene Saloselle, Heikki Järvistölle ja Lasse
Mäkitalolle.
Kunnanhallitus päätti, että perusturva ja sivistystoimi valmistelevat ja
toimittavat hallinnonalaansa koskevat esitykset Lapin aluehallintovirastolle.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää mahdollisista kunniamerkkiesityksistä hallinnonalan henkilöstön ja luottamushenkilöiden osalta.
Selostus
Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kuntaan 4.4.2017 kunniamerkkiehdotuksista kirjeen. Lapin aluehallintovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön
pyyntöjen mukaisesti ehdotuksensa tulevana itsenäisyyspäivänä myönnettäviksi kunniamerkeiksi. Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään toimittamaan
mahdolliset kunniamerkkiehdotuksensa Lapin aluehallintovirastolle jatkokäsittelyä varten viimeistään maanantaina 15.5.2017 noudattaen liitteenä
olevasta saatekirjeestä ilmenevää ohjeistusta. Lapin aluehallintovirasto
on toimittanut kunniamerkkikirjeen 4.4.2017 kunnanhallitukselle ja sivistyksestä ja sosiaali- ja terveystoimesta vastaaville lautakunnille.
Kunniamerkkien (myös mitalimerkkien) myöntämisessä painotetaan erityisesti sitä, että saajan henkilökohtaiset ansiot perustellaan hyvin.
Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen
perusteena, vaan perusteluissa lähtökohtana ovat keskitason yläpuolella
olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan
tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lisäksi tulee varmistaa, että mahdollisen aiemman kunniamerkin saamisesta on kulunut vähintään seitsemän vuotta ja mahdollisesta arvonimestä vähintään seitsemän
vuotta. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman,
toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön
erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissä.
Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan Enontekiön kunta voi perustellusta syystä
hakea tai olla mukana hakemassa Kuntaliiton kultaista tai hopeista kunniamerkkiä, valtion kunniamerkkiä tai arvonimeä Enontekiön kunnan hyväksi
toimineelle henkilölle. Tällöin henkilön ansiot tulee olla huomattavat.
Kunnallisten ansioiden lisäksi henkilöllä tulee olla huomattavia maakunnallisia, kansallisia tai kansainvälisiä ansioita.
Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan hallintokunnat valmistelevat oman alansa
kunniamerkki- ja arvonimiesitykset ja esittävät ne kunnanhallitukselle.
Hallintokunnat eivät ole toimittaneet valmisteltuja oman alansa kunniamerkki- ja arvonimiesityksiä kunnanhallitukselle.
Lapin aluehallintoviraston kirje on nähtävillä kokouksessa.
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Khall 166 § Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuuden täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti sivistyslautakunnan esityksen seuraavasti: Kunnanhallitus ottaa varhaiskasvatusohjaajan viransijaiseksi FM Säde Hautamäen siten, että viransijaisuus alkaa mahdollisimman
pian ja päättyy 21.4.2018. Määräaikaisuuden peruste on toistaiseksi valitun viranhaltijan viransijaisuus.
Kunnanhallitus päättää antaa viransijaisuuden vastaanottamisesta ja palkkauksesta sekä koeajasta päättämisen kunnanjohtajan tehtäväksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (14.6.2002/504)
mukainen rikosrekisteriote.
Käsittely
Kunnanjohtaja muutti esityksen koeajan osalta seuraavaksi: koeajasta
päättäminen annetaan kunnanjohtajan tehtäväksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen seuraavasti: Kunnanhallitus ottaa varhaiskasvatusohjaajan viransijaiseksi FM Säde
Hautamäen siten, että viransijaisuus alkaa mahdollisimman pian ja päättyy
21.4.2018. Määräaikaisuuden peruste on toistaiseksi valitun viranhaltijan
viransijaisuus.
Kunnanhallitus päättää antaa viransijaisuuden vastaanottamisesta ja palkkauksesta sekä koeajasta päättämisen kunnanjohtajan tehtäväksi.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (14.6.2002/504)
mukainen rikosrekisteriote.
Selostus
Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuus on ollut haettavana alla olevalla
ilmoituksella:
”Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuuden
Viransijaisuusaika on 1.4.2017 – 21.4.2018. Määräaikaisuuden peruste on
toistaiseksi valitun viranhaltijan virkavapaus.
Varhaiskasvatusohjaaja toimii kunnan sivistystoimessa varhaiskasvatuksesta vastaavana viranhaltijana. Hän vastaa mm. kunnan päivähoidon ohjauksesta, kehittämisestä sekä taloudesta ja hallinnosta (ml. henkilöstöhallinto).
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu
vastaava koulutus. Käytännön kokemus varhaiskasvatuksesta, esimiestyöstä
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ja kunnallinen kokemus katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös saamenkielen taito.
Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (14.6.2002/504) mukainen rikosrekisteriote.
Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakemukset ansioluetteloineen sekä ko. viransijaisuuden kannalta keskeiset opinto- ja työtodistukset toimitetaan 24.4.2017 klo 15 mennessä
osoitteella Enontekiön kunta/Sivistyslautakunta, Ounastie 165, 99400
Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen p. 0400 694 945 ja
rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi 040 547 4938.
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi.”
Hakupaperit ovat nähtävillä kokouksessa.
Sivistysltk 3.5.2017 52 §
ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE VARHAISKASVATUSOHJAAJAN SIJAISEN VALINNASTA
Päätös:
Taru Mäkitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki 28 §, kohta 1). Sirpa-Liisa Korva valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi.
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee varhaiskasvatusohjaajan viransijaiseksi FM Säde Hautamäen. Viransijaisuus tulisi
alkaa mahdollisimman pian ja se jatkuu vakituisen viranhaltijan virkavapauden päättymiseen 21.4.2018 asti.
Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (14.6.2002/504) mukainen rikosrekisteriote.
Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee varhaiskasvatusohjaajan viransijaiseksi FM Säde Hautamäen. Viransijaisuus tulisi
alkaa mahdollisimman pian ja se jatkuu vakituisen viranhaltijan virkavapauden päättymiseen 21.4.2018 asti.
Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (14.6.2002/504) mukainen rikosrekisteriote.
Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Selostus:
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Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.4.2017 § 40 auki laitettavista viroista ja toimista.
Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuus ajalle 1.5.2017 – 21.4.2018 on
ollut haettavana TE-palveluiden sivuilla. Hakuaika päättyi 24.4.2017 klo
15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli yksi.
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää varhaiskasvatusohjaajan
sijaisen valinnasta.
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Khall 167 § Julkinen linja-autoliikenne kesällä 2017
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että linjan ylläpitämisestä kesällä 2017 aiheutuvat kustannukset n. 6000 euroa maksetaan yleishallinnon elinkeinotoimen
kustannuspaikalta.
Selostus
Lapin ELY-keskus on vuoden 2016 lopussa karsinut joukkoliikennepalvelujen
hankintoja. Karsittujen palvelujen joukossa on kesäaikainen liikenne Muonio-Enontekiö-Muonio -välillä. Koskilinjat Oy:ltä on saatu ennakkotieto
(ei tarjous), että linjan toteuttaminen samanlaisena kuin talviaikaan
maksaisi 12.000 euroa (+alv 10%) kesän 2017 osalta. ELY-keskukselta on
saatu ennakkotieto siitä, että ELY-keskus voi osallistua kustannuksiin
50% osuudella, kuitenkin enintään n. 6.000 eurolla. Ennakkotietojen perusteella palvelun toteuttaminen kesällä 2017 toisi Enontekiön kuntakonsernille n. 6.000 euron kulut.
Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on 15.5.2017 valtuuttanut toimitusjohtajan solmimaan kesää 2017 koskevan sopimuksen Koskilinjat Oy:n kanssa välille Muonio-Enontekiö-Muonio em. ennakkotietojen mukaisesti. Yhtiön hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan suorittamaan tarvittavat maksut yhtiön
tileiltä. Yhtiön hallitus esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, että
linjan ylläpitämisestä yhtiölle koituvat kustannukset maksetaan kunnan
elinkeinotoimen budjetista.
Tiedoksi
Enontekiön Kehitys Oy

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
22.5.2017

Sivu
30

Khall 168 § Pakolaiskoordinaattorin määräaikainen toimi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle valtuudet järjestää haku ja
valita toimeen henkilö.
Selostus
Kiintiöpakolaisten arvioidaan saapuvan Enontekiölle syksyllä. Enontekiön
kunnan tulisi perustaa pakolaiskoordinaattorin tehtävän. Tehtävä on määräaikainen 15.6.2017-31.5.2018. Tehtävä on puolipäivätehtävä, mutta päätoiminen 1.8.2017-31.12.2017 välisen ajan. Tehtävänkuvassa korostuvat
sosiaaliset taidot, organisointikyky ja kielitaito.
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Khall 169 § Aillohas 75 -juhlaseminaarin järjestelyt
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että kunta järjestää juhlaseminaarin yhteistyössä
eri tahojen kanssa. Juhlaseminaari otetaan huomioon kulttuuritoimen
talousarvion 2018 valmistelussa.
Selostus
Timo Tuominen on toimittanut kuntaan seuraavan kirjeen:
”EHDOTUS KULTTUURITAPAHTUMAKSI ENONTEKIÖLLÄ
Viite: Keskustelut kj Jari Rantapelkosen kanssa syyskuussa 2016 ja
huhtikuussa 2017
Kunnioittava tervehdys!
Nils-Aslak Valkeapään syntymästä Enontekiön Pättikässä tulee ensi vuoden
maaliskuun 23. päivänä kuluneeksi 75 vuotta. Hänen merkityksensä
saamelaisuudelle, saamelaiselle taiteelle, taidejärjestöille,
alkuperäiskansoille, Pohjoiskalotille ja Enontekiön kunnalle on
kiistaton. Hänen viisikymmentä vuotta kestänyt taiteellinen toimintansa
ansaitsisi sille kuuluvaa huomiota myös Suomen puolella ja erityisesti
Enontekiöllä. Hänellä on vielä paljon ystäviä Pohjoiskalotilla, mutta
myös sen ulkopuolella. Hänen tulisi saada arvolleen kuuluva sija myös
Suomessa, ettei luultaisi hänen aina olleen Norjan kansalainen ja
skibotnilainen, ja että hänen toimintansa huomioitiin myös Suomessa ja
muualla maailmassa.
Jotta hänen hyvä nimensä ja tärkeä työnsä ei kokonaan joutuisi
unohdukseen, rohkenen nöyrimmästi esittää, että Enontekiön kunnan
Kilpisjärven uuden monitoimitalon suojissa kolmen valtakunnan kainalossa
järjestettäisi maaliskuun 23.-25. 2018 Nils-Aslak Valkeapään 75vuotissyntymäpäivien kunniaksi juhlaseminaari, jonka pääjärjestäjänä
toimisi Enontekiön kunta. Yhteistyökumppaneina toimisivat Kilpisjärven
koulu, Saanan lapset ry, kilpisjärveläiset matkailuyrittäjät ja
liikennöitsijät, Johtti Samelazzat, MinAigi/Neljän Tuulen ry, Storfjordin
kunta, Lassagammi-säätiö, Kautokeinon kunta, Kirunan kunta, Beaivvis teatteri, Giron Sami Teahter, valitut yksittäiset muusikot, artistit ja
tutkijat ja toimittajat ja elokuvaohjaajat pohjoiskalotilta ja kauempaa.
Rahoitusta tämän seminaarin järjestämiseen tulisi haettavaksi Enontekiön
kunnalta, erilaisilta yhteisöiltä, yrityksiltä ja säätiöiltä, jotka
tukevat kulttuuritoimintaa ja erityisesti pohjoista kulttuuritoimintaa.
Juoksevia kuluja kattaisivat myös seminaarin osallistumismaksut.
Kilpisjärveläiset majoitus- ja ravitsemusliikkeet olisi varmaankin
kohtuullisen helppoa saada hyvillä tarjouksilla mukaan tähän juhlaan:
maaliskuun loppu ei nykyisin ole Kilpisjärvellä vielä korkeaa sesonkia.
Seminaari koostuisi Aillohaksen taiteen näyttelystä, esitelmistä,
musiikkiesityksistä, teatteriesityksistä ja katkelmista, elokuvista ja
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radio-ohjelmista, jumalanpalveluksesta ja retkistä. Seminaarin ajankohta
on 23.-25.3 2018 Kilpisjärven monitoimitalolla sekä Matkailuhotellilla ja
lisäksi vieraillaan Nils-Aslakin ensimmäisessä ja viimeisessä kodissa
sekä hänen haudallaan. Tilaisuuden avaus kuuluu Enontekiön kunnan
edustajalle/edustajille.
Tilaisuus olisi tarkoitus järjestää kolmikielisenä: suomeksi, saameksi ja
norjaksi/ruotsiksi. Tämän jouhevaan sujumiseen tarvittaisiin joidenkin
esitelmien kohdalle simultaanitulkkaus.
Tutustuimme ja ystävystyimme perheemme kanssa Nils-Aslak Valkeapäähän
muuttaessamme hänen naapuriinsa Skibotniin 1997. Tuosta
mieleenpainuneesta ajasta ja hänen äkillisestä kuolemastaan lähtien olen
hänen kuviaan, kirjoituksiaan, musiikkiaan ja ajatuksiaan tutkinut ja
osallistunut myös Lassagammi-säätiön työhön lähinnä kääntäen säätiön
kotisvuja. Tunnen paljon hänen ystäviään ja yhteisöjä, joilla on tarjota
sisältöä tähän juhlaan, ja olen itsekin vaatimattomalla osallani ollut
tätä sisältöä kartuttamassa. Voinen vielä lisätä, että kolmea uutta
teosta Nils-Aslak Valkeapäätä koskien on saamassa lähiaikoina
julkaisunsa: viimeinen runoteos Äiti Maa englanniksi Lassagammisäätiöltä, Nils-Aslak Valkeapään taiteesta toimitettu kirja (13
kirjoittajaa) Rovaniemen yliopiston kustantamana sekä Nils-Aslak
Valkeapään elämänkerta Marjut Aikiolta.
Esitänkin nöyrimmästi, että voisin olla koordinoimassa tätä tapahtumaa
palkattuna tapahtumasihteerinä 1.8.2017 alkaen tai tuntiveloituksella tai
kokonaishinnalla sopimuksen mukaan. Olen jo aloittanut juhlaseminaarin
kartoituksen ja suunnittelun, mutta sen jatko ja toteutuminen on teidän
käsissänne. Raha ratkaisee tapahtuman laajuuden, mutta myös hyvät
mediasuhteet ja tiedotus lisäävät kiinnostuksen määrää. Sosiaalinen media
on hyvä viidakkorumpu, jota on myös tarkoitus juhlaseminaarin
markkinoinnissa hyödyntää.
Toivoisinkin siksi, että Enontekiön kunnanhallitus ottaisi myönteisen
kannan tähän juhlaseminaariin, asettelisi runsaat taloudelliset raamit ja
sitten voisimme ylpeänä yhteistyössä todeta, että Ailu ei ollut vain
auringon ja maan poika, vaan myös Enontekiön suuri poika!”
Tiedoksi
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Khall 170 § Rehtori-sivistystoimenjohtajan sijaistaminen
Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnanjohtajan sivistystoimenjohtajan
varahenkilöksi ja antaa kunnanjohtajalle tehtäväksi sopia apulaisjohtajan ja apulaisrehtorin sekä hallintojohtajan kanssa muiden
tehtävien hoito.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnanjohtajan sivistystoimenjohtajan varahenkilöksi ja antaa kunnanjohtajalle tehtäväksi sopia apulaisjohtajan ja apulaisrehtorin sekä hallintojohtajan kanssa muiden tehtävien hoito.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnanjohtajan osastopäällikön varahenkilöksi ja antaa kunnanjohtajalle tehtäväksi sopia apulaisjohtajan ja apulaisrehtorin sekä hallintojohtajan kanssa muiden tehtävien hoito rehtori-sivistystoimenjohtajan virkavapaan ajan.
Selostus
Sivistysosaston osastopäälliköksi kunnanhallituksen toimikaudeksi
on nimetty rehtori-sivistystoimenjohtaja ja varalle vapaaaikatoimensihteeri, joka on virkavapaalla ja sen jälkeen jää eläkkeelle. Rehtori-sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitaminen virkavapaan ajan tulee järjestää.
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Khall 171 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Käsittely
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 19.35-19.55, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Todettiin, että kunnanhallitukselle on toimitettu lasten vanhempien huolenilmaisu sivistyslautakunnan 3.5.2017 tulevan 4. luokan opettajavalinnan suhteen. Lisäksi kuntaan on toimitettu kaksi asiaan liittyvää sivistyslautakunnalle osoitettua oikaisuvaatimusta.
Tämän jälkeen klo 19.58 Sari Keskitalo ja Leni Karisaari totesivat, että
he ovat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta.
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi lukuunottamatta sivistyslautakunnan päätöksiä 3.5.2017 § 46 ja § 48, johon kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta ja päättää, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Kunnanhallitus päätti evästyksenä, että pyritään etsimään pitemmälle aikavälille kestävä kokonaisratkaisu Karesuvannon saamenkielisen opetuksen
turvaamiseksi. Opettajavalintoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Kunnanhallitus ohjeistaa, että asia valmistellaan yhdessä asianosaisten
kanssa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Annetaan kokouksessa.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 26.4.201721.5.2017
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaava emäntä (ajalta 1.1.-21.5.2017)
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
- Pöytäkirja 3.5.2017
- Pöytäkirja 11.5.2017
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Keskusvaalilautakunta
- Pöytäkirja 12.4.2017
Tarkastuslautakunta
- Pöytäkirja 28.4.2017
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Khall 172 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Unto Kultima:
-Tuleeko roskia varten lavoja kylille? Todettiin, että kannattaa soittaa
suoraan Lapecolle.
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Pykälät
156-172

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,168,169,170,171,172.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 166,167.

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: 166,167.

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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