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40 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila ja Taru Mäkitalo. Kunnanhallitus hyväksyi
yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Käsittely
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamattilaa ja Taru Mäkitaloa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo
15 alkaen kunnan kotisivulla.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. aikana Enontekiön
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen
alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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41 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat:
Tulossa
16.3. Kuntalaisfoorumi, hyvinvointikeskusasia
25.3. Perustuslakivaliokunta
27.3. Ympäristöministeriö, luonnonsuojeluasia
28.3. Kirkkohallituksen vierailu
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.
Tapahtuneet
20.2 Duodji-akatemia Enontekiölle ohjausryhmän kokous
21.2 PTH-sairaalatoiminnan tilanne ja ikäihmisten palveluketjun kehittäminen, LSHP
24.2 Virastokokous
24.2 LapIT tapaaminen
25.2 Yhteistyöpalaveri seurakunta-kunta
Tulossa
25.2 Perusterveydenhuollon neuvottelukunta
26.2 Kuntakonsernin kehittämispaja
19.3 Lapin kuntajohtajatapaaminen
20.3 Edunvalvonta metsäeräasiassa
28.3 Saami Ski Race
Valmistelussa
- Asianhallintajärjestelmä
- Sähköyhtiön myyntiasia
Muut
-
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42 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2018
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Birgitta Eira saapui kokoukseen tämän pykälän alussa klo 10.20.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vastauksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi.
Selostus
Tarkastuslautakunta on 7.6.2019 antanut vuodelta 2018 arviointikertomuksen ja nostanut
kertomuksessa esille kysymyksiä, joihin kunnanhallitus antaa vastineen.
Arviointikertomus 2018 on nähtävillä kokouksessa ja se on jaettu valtuuston asiakirjojen mukana 13.6.2019.
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Liite
1 Vastine arviointikertomukseen
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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43 § Ylitysanomus hallinnon toimialan talousarvioon 2019
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallinnon 20 000 euron
talousarvion 2019 ylityksen.
Selostus
Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa hallinnon toimintakate (sitovuustaso) on
1.301.895 euroa.
Vuoden 2019 toteutuman perusteella hallinnon toimialan talousarvio ylittyisi arviolta noin
20 000 euroa. Tarkempi tieto saadaan kirjanpidosta, kun kunnan taseen saldoselvitys on valmistunut helmikuun lopulla. Ylitys voi tämän vuoksi suurentua tai pienentyä.
Hallinnon toimialan ylistys johtuu kunnanhallituksen ja henkilöstöhallintapalvelujen kustannuspaikkojen toteutumisella arvioitua hieman suurempina mm. muiden palvelujen ostojen,
ja palkkojen toteutumisilla talousarviota suurempana mm. Muonion ja Enontekiön kunnan
ostopalvelusopimuksen päättäminen elokuussa koskien henkilökoordinaattorin palveluja.
Kaikkien hallinnon kustannuspaikkojen tämänhetkinen toteuma selvitetään kokouksessa.
Valmistelija
kunnanjohtaja, kirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
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44 § Hyvinvointiohjaajan toimen kelpoisuusehtojen tarkentaminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointiohjaajan tarkennetun tehtäväkuvan.
Selostus
Kunnanhallitus on 25.3.2019 perustanut hyvinvointiohjaajan toimen liitteenä olevan tehtäväkuvan mukaisesti ja päätti, että koulutus on soveltuva korkeakoulututkinta tai muu soveltuva
koulutus.
Enontekiön kunta on hakenut kaksi kertaa hyvinvointiohjaajaa toistaiseksi voimassaolevaan
työsuhteeseen 1.8.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Hyvinvointiohjaajan tehtävään kuuluvat Enontekiön kunnan hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen tehtävät. Hyvinvointilautakunta
päätti kokouksessaan 26.9.2019 81 § valinnasta sekä mikäli toimeen valittu henkilö ei ota vastaan tointa, tehtävä laitetaan uudelleen hakuun. Valittu ei ottanut tointa vastaan. Toimi oli uudelleen haettavana tammikuussa 2020 ja haku päättyi 31.1.2020. Tehtävää haki kaksi, mutta
nämä eivät täytä kelpoisuusehtoja.
Hyvinvointilautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.2.2020 ja totesi, etteivät hakijat täyttäneet tehtävän kelpoisuusvaatimuksia. Hyvinvointilautakunta päätti, että tehtävä laitetaan uudelleen haettavaksi tehtävän työnkuvan sekä koulutus- ja kokemusvaatimusten tarkennusten
jälkeen. Lisäksi hyvinvointilautakunta valtuutti henkilöstöjohtajan organisoimaan hyvinvointiohjaajan tehtävänkuvaan liittyvien tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön ja / tai
ostopalvelujen käytöllä siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan henkilö.
Tehtäväkuvaa tarkennetaan, koska tarve on nimenomaan ikääntyvän väestön liikunnallisten
tapahtumien toteuttamiseen sekä yksilöohjaukseen. Em. edellyttää laaja-alaista käsitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta ja alan koulutusta.
Kunnanhallituksen 25.3.2019 hyväksymä tehtäväkuva on nähtävillä kokouksessa.
Liite
2 Hyvinvointiohjaajan tarkennettu tehtäväkuva
Valmistelija
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset
Tiedoksi
Hyvinvointilautakunta
Henkilöstöjohtaja
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45 § Vammaisneuvoston jäsenen nimeäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edesmenneen Maarit Rinteen tilalle
jäseneksi vammaisneuvostoon Eija Huhtaniskan.
Käsittely
Jaakko Alamattila esitti jäseneksi Eija Huhtaniskaa. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä edesmenneen Maarit Rinteen tilalle jäsenen vammaisneuvostoon.
Päätöshistoria
Vammaisneuvosto 21.1.2020
Päätös
Esityksen mukaan.
Käsittely
Keskusteltiin sopivista ehdokkaista. Esitetty harkittavaksi Eija Huhtaniskaa ja Asta Niemelä
antoi suostumuksen varsinaiseen jäsenyyteen.
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vammaisneuvosto pyytää kunnanhallitusta nimeämään uuden jäsenen Maarit Rinteen tilalle.
Selostus
Vammaisneuvoston jäsen Maarit Rinne on menehtynyt. Kunnanhallituksen tulee nimetä hänen tilalleen uusi jäsen.
Tiedoksi
Eija Huhtaniska
Vammaisneuvosto
Luottamushenkilökortisto
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46 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 29.01.2020 laillisiksi ja panna ne
täytäntöön.
Selostus
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
-Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 29.1.2020 ja käsitellyt seuraavat asiat:
1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
3 § Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
4 § Lapin liiton maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen hyväksyminen
5 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
6 § Kustannuspaikan siirto / Lasten kotihoidon tuki
7 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei tunnistettu vaikutuksia, täytäntöönpanopäätös
Tiedoksi
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47 § Saatavien poistaminen reskontrasta ja kirjaaminen luottotappioksi / Varhaiskasvatus
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Erittely saatavista selvitettiin kokouksessa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen hoitomaksusaatavien (5.061,74 €) poistamisen reskontrasta ja niiden kirjaamisen luottotappioksi. Saatavien perintää kutenkin jatketaan ns. jälkiperintänä lukuun ottamatta 216,24 euron saatavaa, joka on jo vanhentunut.
Selostus
Varhaiskasvatuksessa on erääntyneitä päivähoitomaksusaatavia vuosilta 2014-2018 yhteensä
5.061,74 euroa, joista vanhentuneita saatavia 216,24 euroa ja perinnässä olevia 4.845,50 euroa.
Hallintosäännön 19 § :n Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta, kohdan 13. mukaan kunnanhallitus päättää vapautuksen antamisesta yli 1000 euron suuruisesta kunnan yksityis- tai
julkisoikeudellisesta saatavasta ja viivästysseuraamuksista.
Kirjanpitolain mukaan kunnan taseessa ei saa olla sellaisia saatavia, jotka eivät todennäköisesti toteudu. Siten saatava, jota todennäköisesti ei saada perityksi velalliselta, tulee poistaa
taseesta luottotappiokirjauksella. Tästä huolimatta perintää voidaan vielä jatkaa ns. jälkiperintänä.
Erittely saatavista on nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja
Valmistelija
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta
Laskuttaja Taina Harju
Kirjanpito
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48 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Ei ollut.
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49 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä ottooikeuttaan.
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30
päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
Virkamatkamääräys.
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 17.2.2020-24.2.2020
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja)
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja)
Vanhusneuvosto (pöytäkirja)
Vammaisneuvosto (pöytäkirja)
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja)
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa)
Valmistelija
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja
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Pykälät
40 § - 49 §

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49.
Muutoksenhakukielto
Pykälä:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 44, 45, 47.
HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimus-viranomainen 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: 44, 45, 47.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

