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ASIALISTA
26 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
27 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
28 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset
raportit kokouksista
29 § Kilpailukykysopimuksen mukaiset työaikoja koskevat ja muut sopimusmuutokset 1.2.2017 lukien
30 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2017
31 § Neuvotteluvaltuuksien antaminen kunnanjohtajalle
32 § Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Pentti Mäkitalon valituksesta
33 § Ohjausryhmän edustajan nimeäminen/Aurora Arctic Drone –hanke
34 § Enontekiön kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirille, ensihoito
35 § Nuorten työpajan toiminnan siirtäminen sivistystoimesta perusturvaan
36 § Kunnan edustajan nimeäminen paliskuntien neuvotteluihin Ruotsin ja
Norjan kanssa.
37 § Ruokapalvelutyöntekijä Helena Rantatalon irtisanoutuminen
38 § Ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttäminen keskuskeittiöllä 1.2.2017 alkaen
39 § Kuntavaalien Kilpisjärven ennakkoäänestysauton pysähdyspaikka ja
vaalipäivän äänestyspaikka
40 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
41 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille
ottamat asiat
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Khall 26 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä Jaakko Alamattila ja Antti Tonteri. Jaettiin tarkennettu esitys nuorten työpajaa koskevaan pykälään. 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 27 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi alla olevien lisäksi seuraavat asiat:
-Talousarvioprosessi on kuvattu ja käsitelty johtoryhmässä, mikä on keskeinen osa vuosikelloa.
-Sopimus pakolaisten vastaanottamisesta ELYn kanssa.
-Yhdistysfoorumi 27.2.2017.
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
 Vierailu matkailu- ja luontaiselinkeinoyritykseen Kilpisjärvellä 15.-16.1. sekä yrittäjien tapaaminen 16.1.
 Käsivarren paliskunnan hallituksen tapaaminen Karesuvannossa
16.1.
 Kansanedustaja Markus Lohi 19.1. evästys
Tilaisuudet
 Kylätilaisuus Nunnanen 11.1.
 Lapin liiton tilaisuus 12.1. Kittilässä
Kokoukset
 Tunturi-Lapin kunnanjohtajat 12.1.
Henkilöstöasiat
 Kuntakonserniin valittu uusia toimitusjohtajia
o Johannes Rauhala Enontekiön Sähkö Oy:n määräaikainen tj
o Hannu Autto Enontekiön Kehitys Oy:n tj
 Kehityskeskustelut otettu kunnassa jälleen käyttöön. Kaikkien
kunnan työntekijöiden kanssa on käytävä kehityskeskustelut.
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
 Kehityskeskustelu (kh pj – kj) 24.1.
 Virastokokous 25.1.
 Lausuntopyyntö Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet
2016-2020 –raporttiluonnoksesta
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Khall 28 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Sari Keskitalo: Markus Lohen tapaaminen.
Birgitta Eira: Tunturi-Lapin Leaderin hallitus.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
23.1.2017

Sivu
6

Khall 29 § Kilpailukykysopimuksen mukaiset työaikoja koskevat ja muut
sopimusmuutokset 1.2.2017 lukien
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi uudet kunta-alan työehtosopimukset.
Kunnanhallitus toteaa, että tarkemman ohjeistuksen asiasta antaa kunnanjohtaja. Ohjeistuksessa huomioidaan talousarviossa 2017 päätetyt kuntakonsernin yhteiset tavoitteet ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa
mainitut selvitystehtävät.
Selostus
Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Sopimuskausi on 1.2.2017–
31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia, vuosittaista työaikaa pidennetään, lomarahoja leikataan ja paikallista sopimista edistetään. Sopimuksen avulla pyritään parantamaan suomalaisen työn ja
yritysten kilpailukykyä alentamalla yksikkötyökustannuksia. Tällä tuetaan
myös julkisen talouden sopeuttamista.
Työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuodessa ansiotasoa muuttamatta. Kuntaalalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla.
Soveltamisohjeen mukaan viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla tulee
pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä.
Julkisella sektorilla lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 osalta ja
siitä on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Sen mukaan
lomaraha maksetaan 30 prosentilla alennettuna 1.2.2017–30.9.2019 välisellä ajanjaksolla.
KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen
paikallisesta sopimisesta ja nykyisistä mahdollisuuksista sopia palvelussuhteen ehdoista paikallisten olosuhteiden mukaan. Olennaisena osana yhteistä ohjeistusta on työnantajan heikkoon taloustilanteeseen liittyvä
paikallinen sopiminen. On tärkeää ja henkilöstön kannalta perusteltua,
että työnantajalla on mahdollisuus irtisanomisten ja lomautusten vaihtoehtona sopia paikallisesti palvelussuhteen ehtojen sopeuttamisesta vaikeassa taloustilanteessa. Myös työaikapankin käyttöönotosta on laadittu
yhteinen ohjeistus.
Työajan pidentäminen toteutetaan Enontekiön kunnassa KT:n suosituksen
mukaisesti niin, että viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla suunnitellaan työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä. Säännöllisen työajan
muutos tulee voimaan 1.2.2017 tai sen jälkeen alkavan täyden viikon tai
työaikajakson alusta lukien.
KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä
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työaikaa on pidennetty kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24
tuntia vuodessa. KVTES:n työaikaluvun muutoksia sovelletaan myös teknisten sopimuksessa 1.2.2017 lukien.
OVTES:n muuttuneiden määräysten mukaan vuosittainen työaika pitenee keskimäärin 24 tunnilla. Työajan pidennys on kohdennettu kaikille opettajaryhmille tasapuolisesti osa-aikaisuus ja palvelusuhteen pituus huomioiden. Työajan pidennys kohdistuu muuhun kuin opetustyöhön. OVTES:n sopimuksessa olevilla sopimus tulee voimaan 1.2.2017, mutta osa muutoksista
astuu voimaan vasta 1.8.2017. Opetushenkilöstön kohdalla työajan pidennys
ei lisää opetusaikaa vaan se menee muuhun työaikaan. Työajan pidentäminen
24 tunnilla vuodessa kohdistetaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön, ei
opetukseen. Yhteissuunnitteluaikaan tulee 12 tuntia lisää ja samalla se
muutetaan vuotuiseksi. Toiset 12 tuntia voidaan käyttää opinto- ja suunnittelutyöhön tai muuhun opettajatyöhön oppilastyöpäivinä pidettävinä
tilaisuuksina. Perustellusta syystä voidaan määrätä pidettäväksi yksi 6
tunnin lauantaityöpäivä oppilastyövuoden aikana.
Työajan 24 tunnin lisäys koskee sekä vakituisia opettajia että koko lukuvuodeksi (1.8.-31.7.) palkattuja määräaikaisia opettajia. Lukuvuoden työajaksi, eli elokuusta päättäjäisjuhlaan, palkatuilla opettajilla vuosityöajan lisäys on 20 tuntia.
Toistaiseksi tai vähintään koko lukuvuodeksi palkattujen sivutoimisten
opettajien, jotka opettavat 10 vuosiviikkotuntia tai enemmän, opinto-,
suunnittelu- tai muu opettajatyö lisääntyy enintään 10 tuntia. Alle 10
vuosiviikkotuntia tekevillä toistaiseksi tai koko lukuvuodeksi palkatuilla sivutoimisilla tuntiopettajilla lisäys on enintään 4 tuntia.
Oppilaanohjauksen lehtorin viranhaltijoilla vuosittainen työaika kasvaa
24 tunnilla, sitä ei voi käyttää opetustunteihin eikä kesäkeskeytykseen.
Rehtoreiden työaika pitenee 30 minuuttia viikossa 1.2.2017 alkaen. Työajan pidennys tehdään yhtenä päivänä viikossa.
TTES:n päivätyössä ja kaksivuorotyössä säännöllistä työaikaa pidennetään
30 minuuttia viikossa siten, että työaika on 38 t 45 min viikossa. Tästä
tehdystä työstä maksetaan palkka, mutta kaikissa TTES:n työaikamuodoissa
arkipyhäkorvausta maksetaan aikaisempaa lyhyemmältä ajalta eli 5h 9 min
ajalta. Arkipyhä lyhentää säännöllistä työaikaa 7 t 45 minuuttia.
Sopimusmuutokset ja niiden soveltamisohjeet ovat nähtävillä kokouksessa.
Tiedoksi
Kunnanjohtaja
Osastopäälliköt
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Khall 30 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2017
Päätös
Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpanoohjeen noudatettavaksi lautakunnille, johtaville viranhaltijoille, vastuuviranhaltijoille, kirjanpitoon sekä kunnan tytäryhtiöille.
Kunnanhallitus toteaa, että täytäntöönpano-ohjeeseen tehtävät tarkennukset tehdään virkatyönä. Virkatyönä tehtävät muutokset talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että virkatyönä tehtävät muutokset talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudatettavaksi lautakunnille, johtaville viranhaltijoille,
vastuuviranhaltijoille, kirjanpitoon sekä kunnan tytäryhtiöille.
Kunnanhallitus toteaa, että täytäntöönpano-ohjeeseen tehtävät tarkennukset tehdään virkatyönä.
Selostus
Kunnanvaltuusto on 7.12.2016 hyväksynyt talousarvion ja
–suunnitelman 2017-2019. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt lautakuntia ja viranhaltijoita velvoittavat sitovat tavoitteet (nettomenot ja
tavoitteet). Talousarvioasiakirja on jaettu 20.12.2016 lautakunnille,
osastopäälliköille ja kirjanpitoon. Päällikköjen ja vastuuviranhaltijoiden tehtävänä on toimeenpanna talousarvio hallintokunnassaan.
Kunnanhallitus hyväksyi täytäntöönpano-ohjeet annettavaksi selvitysten
osalta 4.1.2017 § 25, mutta muutoin siirsi asian seuraavaan kokoukseen
päätettäväksi.
Liite
1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (jaettu 4.1.2017 kokousasiakirjojen
mukana)
Tiedoksi
Lautakunnat
Osastopäälliköt
Vastuuviranhaltijat
Kirjanpito
Enontekiön kunnan tytäryhtiöt
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Khall 31 § Neuvotteluvaltuuksien antaminen kunnanjohtajalle
Päätös
Kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle valtuudet neuvotella
Enontekiön Sähkö Oy:n myynnistä ja antaa valtuudet kutsua neuvotteluihin
mukaan tarvittavat henkilöt.
Birgitta Eira jätti päätökseen eriävän mielipiteen ja perustelee sitä
seuraavasti: Ehdotus on liian rajaava.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että annetaan kunnanjohtajalle
tehtäväksi Enontekiön Sähkö Oy:n tulevaisuuden kehittämisen ja vaihtoehtojen kartoittaminen tarvittavin valtuuksin. Esitystä ei kannatettu.
Antti Tonteri esitti, että asiasta tiedotetaan erikseen. Esitystä ei kannatettu.
Merkitään, että Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.30.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle valtuudet neuvotella
Enontekiön Sähkö Oy:n myynnistä ja antaa valtuudet kutsua neuvotteluihin
mukaan tarvittavat henkilöt.
Selostus
Kunnanjohtajan tulisi saada valtuudet Enontekiön Sähkö Oy:n myyntineuvotteluihin.
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Khall 32 § Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Pentti
Mäkitalon valituksesta
Päätös
Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelle, missä se esittää valituksen tutkimatta jättämistä
sekä toteaa, että mikäli Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kuitenkin päättäisi tutkia valituksen, kunnanhallitus esittää, että valitus ja valituksen täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus hylätään perusteettomana.
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ei ole ollut esteellinen toimimaan valmistelijana ja esittelijänä ja valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen
ei ole ollut esteellinen päättämään valtuustossa talousarviosta. Talousarviopäätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia valtuuston puheenjohtajan
asemaan.
Kunnanhallitus toimittaa Jari Rantapelkosen ja Seppo Alatörmäsen selitykset Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnan lausunnon mukana.
Janne Näkkäläjärvi jätti päätökseen eriävän mielipiteen kirjallisena.
Liitteenä 6 eriävä mielipide.
Käsittely
Pentti Mäkitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta klo
17.40.
Janne Näkkäläjärvi esitti, että ei hyväksy lausuntoa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelle, missä se esittää valituksen tutkimatta jättämistä
sekä toteaa, että mikäli Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kuitenkin päättäisi tutkia valituksen, kunnanhallitus esittää, että valitus ja valituksen täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus hylätään perusteettomana.
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ei ole ollut esteellinen toimimaan valmistelijana ja esittelijänä ja valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen
ei ole ollut esteellinen päättämään valtuustossa talousarviosta. Talousarviopäätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia valtuuston puheenjohtajan
asemaan.
Kunnanhallitus toimittaa Jari Rantapelkosen ja Seppo Alatörmäsen selitykset Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnan lausunnon mukana.
Selostus
Pentti Mäkitalo on toimittanut valituksen Pohjois-Suomen hallintooikeudelle, jossa hän pyytää, että hallinto-oikeus antaisi Enontekiön
kunnalle välittömästi täytäntöönpanokiellon Enontekiön kunnanvaltuuston
7.12.2016 pykälän § 45 osalta (Vuosien 2016-2019 talousarvion ja –
suunnitelman hyväksyminen) ja kumoaisi kunnanvaltuuston päätöksen koko
pykälän osalta, koska kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen on esteellisenä
toiminut asian valmistelijana ja esittelijänä ja valtuuston puheenjohtaja
Seppo Alatörmänen on esteellisenä osallistunut päätöksentekoon.
Liitteenä on valituskirjelmä kokonaisuudessaan (lähete 28.12.2016)ja valituksen täydennys (lähete 3.1.2017) sekä valituksen täydennys (lähete
4.1.2017) ilman liitteitä. Valituksen täydennyksen (lähete 4.1.2017)
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liitteet (Kunnanvaltuuston 7.12.2016 § 45 liitteineen ja Pohjolan Osuuspankin tasekirja) ovat nähtävillä kokouksessa.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää lähetteellään 28.12.2016 hankkimaan
valtuuston tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista,
antamaan lausunnon oheisen valituksen johdosta.
Asiakirjoihin tulee liittää valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat
asiakirjat. Lisäksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää varaamaan Jari
Rantapelkoselle ja Seppo Alatörmäselle tilaisuuden antaa selitys valituksessa esitetyn esteellisyysväitteen osalta.
Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon
liitteenä olevista asiakirjoista, jotta valittaja saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa viimeistään
27.1.2017.
Kunnanvaltuusto on käsitellyt 7.12.2016 § 45 vuosien 2017-2019 talousarvion ja –suunnitelman hyväksymistä.
Kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus antaa kuntaa koskevat
kannanotot ja lausunnot jollei muuta ole laeissa tai säännöissä määrätty.
Mikäli kyseessä on periaatteellisesti tärkeä kannanotto, voi kunnanhallitus siirtää lausunnon antamisen valtuustolle.
Liitteet
2 Valitus
3 Valituksen täydennys
4 valituksen täydennys
5 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
6 Janne Näkkäläjärven eriävä mielipide
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Khall 33 § Ohjausryhmän edustajan nimeäminen/Aurora Arctic Drone –hanke
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus nimeää edustajaksi hankkeen ohjausryhmään Seppo Alatörmäsen ja Jari Rantapelkosen.
Selostus
Hankkeen ohjausryhmään on kaavailtu seuraavaa kokoonpanoa:
- Enontekiön kunnan edustaja/t
- Reija Viinanen, Aurora –hankkeen edustaja
- yrittäjien edustaja
- Juhani Kangasniemi, RPAS Finland ry:n toiminnanjohtaja
- viranomaisen edustaja (Trafi?)
- Finavian edustaja
- rahoittajan (Lapin liitto) edustaja

Tiedoksi
Seppo Alatörmänen
Jari Rantapelkonen
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Khall 34 § Enontekiön kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirille, ensihoito
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian perusturvalautakunnan uuteen valmisteluun huomioiden rajat ylittävä yhteistyö ja aikaisemmin Lapin sairaanhoitopiirille annetun lausunnon sisältö sekä HÄKE-yhteistyö.
Käsittely
Birgitta Eira esitti, että lausunnossa tulee huomioida rajat ylittävä
yhteistyö ja aikaisemmin Lapin sairaanhoitopiirille annetun lausunnon
sisältö sekä HÄKE-yhteistyö.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Perusturvalautakunta 25.10.2016 93 §
Päätös:
Lausunnossa tulee mainita: Erva-alueen vastatessa ensihoidon järjestämisestä pitää turvata paikallistuntemus. Erämääalueet, huonot kulkuyhteydet, mukaan lukien huonokuntoiset tiet, ja huonot puhelin- ja tietoliikenne yhteydet vaikuttavat ensihoidon toimintaan Enontekiöllä. Tulisi eri
toimijoiden yhteistyöllä huolehtia että maastossa liikkuvilla olisi tiedossa paikkojen koordinaatit myös puhelinyhteyksien katvealueilla.
Muutoin esityksen mukaan.
Käsittely: Antti Saari käytti kokouksen aluksi puheenvuoron ensihoidon
ajankohtaisista asioista.
Ensihoidon vastaava lääkäri, ylilääkäri Antti Saari on kokouksessa asiantuntijana kuultavana etäyhteydellä.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että se lausuisi sairaanhoitopiirille ensihoitoa koskien seuraavaa:
Tasokas ensihoito on kuntalaisille ja kunnassa matkaileville erittäin
tärkeä, koska sairaalat ja hoitopisteet sijaitsevat kaukana. Harva asutus
ja suppea väestöpohja tekevät ensihoidon järjestämisen haasteelliseksi.
Virka-ajan ulkopuolella ensihoito hoitaa Hetan terveysasemalla sijaitsevaa Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lääkekaappia ja suorittaa siihen liittyen pieniä hoitotoimenpiteitä klo 20.00 saakka, milloin siitä voidaan puhelimitse sopia. Tämä on koettu hyväksi järjestelyksi. Ensihoidon työntekijät arvioivat asiakkaan hoidontarvetta kohteessa
ja voivat suorittaa paikan päällä pieniä hoitotoimenpiteitä. Ensihoito
on parantanut näillä toimilla enontekiöläisten ja matkailijoiden mahdollisuuksia saada virka-ajan ulkopuolella apua kohtuullisin vaivoin. Perusterveydenhuollon päivystys tapahtuu yöaikaa lukuun ottamatta rengaspäivystyksenä Kittilässä, Kolarissa tai Muoniossa jolloin perusterveydenhuollon päivystykseen harvoin Enontekiöltä lähdetään.
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Ensihoidon kustannusten osalta on sovittu Lapin sairaanhoitopiirissä että
kustannukset tasataan 135 € /asukas ylittävältä osin. Enontekiön osalta
kustannuskatto on ylittynyt vuosittain.
Kunta pitää tärkeänä että ensihoitoa edelleen kehitetään, jotta se myös
Enontekiön alueen pitkillä etäisyyksillä turvaa kuntalaisen ja matkailijan terveyttä. Olisi suotavaa, että myös Saamen Kielilaki huomioidaan
kehittämistyössä.
Selostus:
Enontekiön kunnanhallitus on, kokouksessaan 26.8.2016 käsitellessään kunnan lausuntoa Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa
varten, päättänyt, että perusturvalautakunta valmistelee lausunnon ensihoitoa koskien erikseen.
Lapin sairaanhoitopiirin sivustolla on nähtävänä Lapin sairaanhoitopiirin
ensihoidon palvelutasopäätökset.
Enontekiöllä keskustelua ovat herättäneet kuljetuksiin liittyvät ensihoidon ratkaisut. Ambulanssia on saatettu vaihtaa kesken matkan, mikä on
hidastanut potilaan pääsyä hoitoon. Ambulanssi on saattanut ajaa tyhjänä
edessä kun potilas tulee taksilla perässä.
Ns. Sote-uudistuksessa ensihoito aiotaan siirtää niille viidelle maakunnalle, joiden alueella toimii yliopistollinen keskussairaala. Maakuntauudistuksen yhteydessä pelastustoimi siirtyy maakuntien vastuulle, jolloin
tulee mahdolliseksi kaikissa ensihoitokeskuksissa että pelastustoimi ja
ensihoito yhdistetään. Sosiaalipäivystys tulisi jo nyt järjestää terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä. Lapissa näin ei ole vielä tehty, koska lastensuojeluasioissa edellytetään tietyissä tapauksissa paikan päällä
tapahtuvaa työskentelyä, mitä ei ole katsottu voitavan järjestää jos päivystys keskitetään Rovaniemelle.
Tiedoksi
Perusturvalautakunta
Lapin sairaanhoitopiiri
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Khall 35 § Nuorten työpajan toiminnan siirtäminen sivistystoimesta perusturvaan
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti
Päätösehdotus (kunnanhallitus)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että nuorten työpaja siirretään sivistyksestä perusturvan alaisuuteen.
Kunnanhallitus antaa sivistystoimen ja perusturvan tehtäväksi valmistella
kunnanhallitukselle esitys määrärahojen siirtämisestä.
Selostus
Kunnan johtoryhmä on katsonut että nuorten työpaja voitaisiin siirtää
sosiaalitoimelle. Työttömien työllistämisen keskittäminen voisi selkeyttää työttömien työllistämiseen käytettävän voimavaran käyttöä ja tuoda
mahdollisesti yhteensovittamisetuja.
Perusturvalautakunta on 13.9.2016 § 78 (Perusturvalautakunnan esitys talous- ja toimintasuunnitelmaksi vv. 2017-2019) päättänyt hyväksyä seuraavaa:
Perusturvalautakunta hyväksyy nuorten työpajan siirron perusturvalautakunnan alaisuuteen. Mikäli kunnanhallitus siirtää nuorten työpajan sosiaalitoimen alaisuuteen, varataan sen menoihin 43230 €.
Sivistyslautakunta on 28.11.2016 § 131 (TA 2017 jatkokäsittely) päättänyt
esittää kunnanhallitukselle, että työpaja siirretään sosiaalitoimen alaisuuteen 1.1.2017 alkaen.
Siirtyvät määrärahat esitellään alustavaksi kunnanhallituksen kokouksessa.
Tiedoksi
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
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Khall 36 § Kunnan edustajan nimeäminen paliskuntien neuvotteluihin
Ruotsin ja Norjan kanssa
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi kunnanjohtajan tai hänen valtuuttamansa viranhaltijan tarvittaessa.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää nimetä edustajaksi kunnanjohtajan tai hänen valtuuttamansa viranhaltijan tarvittaessa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä edustajaksi kunnanjohtajan tai hänen valtuuttamansa viranhaltijan.
Selostus
Per-Oula Juuso on esittänyt kunnanhallituksessa, että kunta nimeäisi
edustajansa paliskuntien neuvotteluihin Ruotsin ja Norjan kanssa.
Tiedoksi
Kunnanjohtaja
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Khall 37 § Ruokapalvelutyöntekijä Helena Rantatalon irtisanoutuminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Helena Rantatalon irtisanoutumisen
1.1.2017 lukien.
Enontekiön kunta kiittää Helena Rantataloa ansiokkaasta ja pitkästä palveluksesta Enontekiön kunnan hyväksi.
Selostus
Helena Rantatalo on irtisanoutunut ruokapalvelutyöntekijän toimesta
1.1.2017 lähtien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Tiedoksi
Helena Rantatalo
Palkkatoimisto
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Khall 38 § Ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttäminen keskuskeittiöllä 1.2.2017 alkaen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Käsittely
Janne Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän pykälän ajaksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ottaa Restonomi (amk) Pauliina Paukkusen keskuskeittiölle ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) toimeen
toistaiseksi voimassa olevana 1.2.2017 alkaen.
Selostus
Keskuskeittiöllä on ollut sisäisessä haussa ruokapalvelutyöntekijän toimi
(vaativat ammattitehtävät) ajalla 14.12 - 30.12.2016. Toimi on vapautunut
eläköitymisen vuoksi 1.1.2017 alkaen. Ruokapalvelutyöntekijän vaativiin
tehtäviin koulutuksena on vähintään catering-alan tutkinto tai vastaava
aikaisempi koulutus, tai muu alan koulutus. Vaativan ammattiosaamisen
kriteerinä on ruokapalvelun ammattitason erityisosaamisen vaativa työ,
joka edellyttää itsenäistä vastuuta ruoan valmistamisesta tai yksikön
ruokapalvelusta. Koulutuksena on vähintään catering-alan tutkinto tai
vastaava aikaisempi koulutus tai muu alan koulutus. Hakijalta odotetaan
eri ikäryhmien ravitsemuksen tuntemista ja erikoisruokavalioiden osaamista ja innovatiivista otetta työhön. Hakijan eduksi luetaan tietotekniikan
osaaminen mukaan lukien mm. Jamix-ruokatuotanto-ohjelman, Titania työvuoro-ohjelman ja sähköisten tilausjärjestelmien tunteminen.
Määräaikaan mennessä sisäisessä haussa on tullut yksi hakemus. Toimea on
hakenut keskuskeittiöllä ruokapalvelutyöntekijän toimessa työskentelevä
hotelli- ja ravintola-alan restonomi (amk) Pauliina Paukkunen. Hän on
tehnyt ko. avointa toimea sijaisuutena n. vuoden ajan, toimien itsenäisesti ja vastuullisesti. Hän on käyttänyt myös työssään sähköisiä tilausjärjestelmiä ja työvuoro- ja ruokatuotanto-ohjelmia.
Hakemus, koulu- ja työtodistukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Tiedoksi
Pauliina Paukkunen
Keskuskeittiö/vastaava emäntä
Palkkatoimisto
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Khall 39 § Kuntavaalien Kilpisjärven ennakkoäänestysauton pysähdyspaikka
ja vaalipäivän äänestyspaikka
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Kilpisjärvellä äänestysauto pysähtyy
29.3.2017 klo 10.00-11.30 Kilpishallin pihalla, Käsivarrentie 14205.
Selostus
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.1.2017 § 21, että Kilpisjärvellä
äänestysauto pysähtyy Kilpisjärven koulun pihalla, Tsahkalluoktantie 1.
Myöhemmin on käynyt ilmi, että väliaikaisen koulun piha-alue on ahdas.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta
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Khall 40 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen
mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset
14.12.2016 134 §.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuostooikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Liitteenä on kopio teknisen lautakunnan päätöksestä.
Liite
7 Tekninen lautakunta 14.12.2016 134 §.
Tiedoksi
Tekninen lautakunta
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Khall 41 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Antti Tonteri:
-Kunnan toimielinten päällekkäiset kokoukset. Kunnanhallitus totesi, että
päällekkäisiä kokouksia ei tule pitää.
-Jalkakäytävien saaminen Hetan kylän länsipäähän. Asiaa tulee viedä
eteenpäin.
-Lentokentän toiminta: Finavian kanssa on keskusteltava tarkemmin Enontekiön lentokentän näkyvyydestä, lentojen tiedotuksesta ja tulevaisuudesta.
Ulla Keinovaara:
-Raattaman reitit ry:n latuavustusanomus ja avustuksen myöntäminen on
tärkeää.
-Luontoystävällinen matonpesupaikka tulisi saada Hettaan
Birgitta Eira:
-Kilpisjärven kylälle tulee saada taajamamerkki. Kunnan tulisi viedä asiaa aktiivisesti.
Todettiin, että myös Karesuvantoon tulisi saada taajamamerkki.
-Lentojen jatkoyhteydet: Samalla lipun oston kanssa tulisi voida ostaa
kuljetus Kilpisjärvelle ym. ja yhteydet tulisi olla helposti löydettävissä.
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Pykälät
26-41

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 26,27,28,29,30,32,34,37,40,41.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31,33,35,36,38,39.

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: 31,33,35,36,38,39.

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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