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Khall 261 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Outi Kurkela ja Janne Näkkäläjärvi yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityksestä. 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 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on
todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä
29.8.2017 Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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Khall 262 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi
seuraavat asiat:
Talous
-

Talouden toteuma tammi-heinäkuu => TA 2017 mukainen

Kokoukset ja palaverit
-

Turvallisuuskahvila 24.8

-

Enontekiön neuvottelukunnan kokous 25.8

-

Mökkiläispiknik 25.8

Valmistelussa olevat asiat
-

M-E kuntayhtymän toiminnan LSHP:lle siirron tilanne
Kuntakonsernin kehittämispaja 17.8.2017 sote- ja asumisjärjestelyistä (mm. Luppokoti, kerrostalo, hoivapalvelut)

Tapahtumat
-

Suomi 100 v juhla 6.12 liikuntahallissa Hetassa.

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Kokoukset ja palaverit
- Enontekiön Kehitys Oy/Informaatiotilaisuus työntekijöiden siirtymisestä kunnan palvelukseen 22.8.2017
- Aurora Summit 2018 valmistelukokous 22.8.
- Tiepalaveri 17.8.2017 Keijo Heikkilä / Liikennevirasto
Valmistelussa olevat asiat
- Strateginen kehittämispaja 17.8.2017 sote- ja asumisjärjestelyistä
(mm. Luppokoti, kerrostalo, hoivapalvelut)
- Hyvinvointikertomus
Projektit
- Enontekiön historiikin /Juhlakirjan julkaisu marras-joulukuun vaihteessa
Tapahtumat
- Revontuliopiston henkilökunnan vierailu 16.8.2017
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Pakolaiset Enontekiölle 21.8.2017
Lapin yliopiston hallituksen vierailu 21.8.2017
Kunnan 140 v juhla 26.8 klo 16 Hetan liikuntahallissa
Kilpisjärven monitoimitalon avajaiset su 27.8 klo 12
Lohiseminaari 29.8 Kolarissa, valtuutetut ja virkamiehet tervetulleita
Valtuutettujen koulutuspäivä 6.9 Muoniossa. Jokaisen ilmoittauduttava sähköisesti.

Muut asiat
- Enontekiön kunnan johtamisen ja päätöksenteon vuosikello päivitetty
kunnan verkkosivuille
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Khall 263 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Seppo Alatörmänen: Lapin liiton edustajiston kokous.
Elli-Maria Kultima: Lapin sairaanhoitopiirin ky:n perehdyttämistilaisuus.
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Khall 264 § Huoneentauluun sitoutuminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää sitoutua liitteenä olevaan huoneentauluun ja allekirjoittaa sen. Kunnanhallitus haastaa kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut sitoutumaan huoneentaulun arvoihin ja asioihin.
Selostus
Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hanke on haastanut suomalaiset työpaikat tekemään huoneentauluja muistuttamaan työyhteisöjä tärkeistä asioista. Tavoitteena on nostaa esille työyhteisön tärkeiksi kokemat
asiat, joiden avulla työpaikalla on hyvä tehdä työtä.
Kunnanviraston henkilöstö on työstänyt huoneentaulua, jota on esitelty
myös kunnanhallitukselle kesän aikana. Huoneentaululla sitoudutaan asioihin, joiden myötä Enontekiöllä on hyvä tehdä työtä, töihin mukava tulla
ja töistä hyvillä mielin lähteä kotiin. Sitoumuksen voi antaa allekirjoittamalla sitoumus. Kunnanviraston henkilöstöstä suurin osa on jo allekirjoittanut sitoumuksen.
Huoneentaulu on liitteenä.
Liite
1 Huoneentaulu
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Khall 265 § Nuorisovaltuuston asettaminen
Päätös
Kunnanhallitus nimesi nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Santeri Kirkkalan ja sihteeriksi vapaa-aikasihteerin.
Kunnanhallitus nimesi hallintosäännön mukaisesti toiseksi jäseneksi Jenni
Peterin nuorisovaltuustoon.
Kunnanhallitus päätti antaa puheenjohtajalle ja vapaa-aikasihteerille
tehtäväksi koordinoida nuorisovaltuuston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä nuorten kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.
Käsittely
Sari Keskitalo esitti valittavaksi hallintosäännön mukaisesti toiseksi
jäseneksi Jenni Peterin nuorisovaltuustoon.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Santeri Kirkkalan ja sihteeriksi vapaa-aikasihteerin.
Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön mukaisesti toisen valtuutetun nuorisovaltuustoon.
Kunnanhallitus päättää antaa puheenjohtajalle ja vapaa-aikasihteerille
tehtäväksi koordinoida nuorisovaltuuston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä nuorten kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.
Selostus
Nuorisovaltuuston perustamisesta on säädetty kuntalain 26 §:ssä seuraavaa: Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten
vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Näihin valitaan vähintään
2 valtuutettua.
Enontekiön kunnassa on toiminut nuorisoneuvosto, jonka toiminnan aktiivisuus on vaihdellut.
Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kunnan päätöksentekoon
ja nostaa nuorille tärkeitä asioita käsiteltäväksi kunnan päätöksenteossa. Sen tehtävänä on myös muiden kunnan nuorten aktivoiminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja toimintaan.
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Kunnat ovat erilaisia, joten ei ole olemassa kahta samanlaista nuorisovaltuustoa. Yhteistä kaikille vaikuttajaryhmille on se, että ne on valittu demokraattisesti ja edustavat näin ikäryhmäänsä. Keskimäärin nuorisovaltuustoissa toimii 13–18-vuotiaita nuoria. Nuorisovaltuusto kautta nuoret pääsevät perehtymään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kehittämään
hyödyllisiä yhdistys- ja ryhmätaitoja ja toimimaan itse aktiivisesti
nuorten aseman parantamiseksi.
Nuorisovaltuusto on parhaimmillaan yhteisö, johon nuori voi kuulua. Toimiessaan hyvin, se on aktiivinen osa kunnan elämää ja sen arkea kehittävä
toimintaryhmä. Nuorisovaltuusto tuo näkemyksiään esille lausunnoilla ja
kannanotoilla, voi järjestää tapahtumia sekä keskustella aktiivisesti
muiden nuorten ja päättäjien kanssa.
Nuorisovaltuustolla on hyvät edellytykset koota kunnan nuorten ääni päätöksenteon tueksi. Tulevaisuudessa nuorisovaltuuston rooli kaikkien kunnan nuorten kuulemisen suunnittelussa ja kehittämisessä korostuu entisestään. Nuorisovaltuustojen rinnalla tulee kunnissa kuitenkin taata nuorille myös muita mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä ohjatusti että
oma-aloitteisesti. Vaikuttavuuden takaamiseksi nuorisovaltuustojen tulee
toimia siltana nuorten, eri vaikuttajaryhmien ja kunnan hallinnon välillä.
Nuorisovaltuuston toiminnalle on tärkeää taata tietyt perusedellytykset.
Lakisääteisen nuorisovaltuuston kehittäminen toimivaksi ja vaikuttavaksi
vaatii laaja-alaista työtä, osallisuuden kulttuurin kehittämistä ja asiantuntemusta nuorten lähtökohdista.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen,
opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin
asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten
kuulemisen kehittämiseen kunnassa.
Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto voivat kukin nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa,
jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Vaikuttajaelimien edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Neuvostolla on oikeus kutsua kokoukseen kuultavaksi kunnan viranhaltijoita ja tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.
Nuorisovaltuuston suunnitteluvaiheessa on syytä koota nuoria käymään keskustelua siitä, millainen nuorisovaltuusto palvelee kunnan nuoria parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnan nuoret tietävät, millaisessa nuorisovaltuustossa he haluavat vaikuttaa ja miten sen perustamisessa kannattaa edetä.
Tiedoksi
Puheenjohtaja
Vapaa-aikasihteeri
Hyvinvointilautakunta
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Khall 266 § Vammaisneuvoston asettaminen
Päätös
Kunnanhallitus nimesi vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Birgitta Eiran ja
sihteeriksi perusturvajohtajan.
Kunnanhallitus nimesi hallintosäännön mukaisesti toiseksi jäseneksi Mika
Heikuran vammaisneuvostoon.
Kunnanhallitus päätti antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi
koordinoida vammaisneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen
ym. asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.
Käsittely
Taru Mäkitalo esitti valittavaksi Mika Heikuran.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Birgitta Eiran ja
sihteeriksi perusturvajohtajan.
Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön mukaisesti toisen valtuutetun vammaisneuvostoon.
Kunnanhallitus päättää antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi
koordinoida vammaisneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen
ym. asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.
Selostus
Kuntalain (410/2015) 5. luvun 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnan hallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.
Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Näihin valitaan vähintään
2 valtuutettua.
Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Lainsäädännössä korostetaan vammaisten henkilöiden esittämien tarpeiden
ja näkökohtien huomioon ottamista sekä eri viranomaisten ja vammaisjär-
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jestöjen välisen yhteistoiminnan merkitystä vammaisten henkilöiden aseman
ja olosuhteiden kehittämisessä. Vammaisneuvoston toimiala on laaja. Se
käsittää kaikki ne kunnan toiminnot, jotka liittyvät vammaisten ihmisten
elämiseen ja arkeen.
Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto voivat kukin nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa,
jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Vaikuttajaelimien edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Neuvostolla on oikeus kutsua kokoukseen kuultavaksi kunnan viranhaltijoita ja tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.
Tiedoksi
Puheenjohtaja
Perusturvajohtaja
Hyvinvointilautakunta
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Khall 267 § Vanhusneuvoston nimeäminen
Päätös
Kunnanhallitus nimesi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja
sihteeriksi sosiaaliohjaajan.
Kunnanhallitus nimesi hallintosäännön mukaisesti toiseksi jäseneksi Piia
Juuson vanhusneuvostoon.
Kunnanhallitus päätti antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi
koordinoida vanhusneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vanhusjärjestöjen
ym. asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.
Käsittely
Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Piia Juuson.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja
sihteeriksi sosiaaliohjaajan.
Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön mukaisesti toisen valtuutetun vanhusneuvostoon.
Kunnanhallitus päättää antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi
koordinoida vanhusneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vanhusjärjestöjen
ym. asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.
Selostus
Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi
olla useamman kunnan yhteinen.
Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Näihin valitaan vähintään
2 valtuutettua.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Vanhusneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan päätettävissä. Kunnanhallitus voi hyväksyä vanhusneuvostolle toimintasäännön,
jossa todetaan vanhusneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä, mitä tahoja jäsenet edustavat, vanhusneuvoston
toimikausi, kokousten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihtee-
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rin tehtävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.
Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla
on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.
Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä.
Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole
oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.
Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan
vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan
suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.
Toimintaedellytyksistä huolehtiminen tarkoittaa mm. sitä, että kunta
osoittaa kokoustilan, huolehtii kokousten järjestämisestä ja vastaa kokouksista aiheutuneista kustannuksista. Toimintaan täytyy varata riittävät
määrärahat. Erillinen määräraha talousarviossa jäntevöittää vanhusneuvoston toimintaa.
Kokouspalkkioiden maksaminen on perusteltua, mutta on kunnan harkinnassa.
Kunnanhallitus voi esimerkiksi päättää, että vanhusneuvoston jäsenten
palkkioista ja muista korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä hallintosäännössä määrätään lautakunnan jäsenten palkkioista ja korvauksista.
Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto voivat kukin nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa,
jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Vaikuttajaelimien edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Neuvostolla on oikeus kutsua kokoukseen kuultavaksi kunnan viranhaltijoita ja tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.
Enontekiön kunnassa on hyväksytty vanhusneuvoston toimintasääntö 1.1.2014
lukien. Toimintasääntö tulee päivittää vastaamaan mm. uutta kuntalakia ja
kunnan hallintosääntöä.
Tiedoksi
Puheenjohtaja
Sosiaaliohjaaja
Hyvinvointilautakunta
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Khall 268 § Kuntalaisfoorumi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että kuntalaisfoorumin vastuuviranhaltijana toimii kunnanjohtaja.
Selostus
Kunnanvaltuusto päätti 17.5.2017 § 24 yksimielisesti hyväksyä 1.6.2017
Enontekiö-mallin kunnan luottamushenkilöorganisaatioksi, joka sisältää
kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi kaksi lautakuntaa
(elinvoima ja hyvinvointi), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet sekä kuntalaisfoorumin, yhdistysfoorumin, yritysfoorumin seuraavasti tarkennettuna: tarkastuslautakuntaan ja neuvostoihin valitaan vähintään 2 valtuutettua.
Samalla kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiö-malli toteutetaan kahden
vuoden kokeiluna. Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin ja kehitettäisiin
jatkuvasti. Malliin voidaan tehdä muutoksia, jotka parantavat mallia ja
sen toimivuutta. Kahden vuoden jälkeen tehdään analyysi kokeilusta ja
toiminnan vakiinnuttamisesta.
Tavoitteena on, että luottamushenkilöt, kuntalaiset, yritykset ja yhdistykset otetaan valmisteluun mukaan eri foorumeilla (kuntalaisfoorumi,
yhdistysfoorumi, yritysfoorumi).
Kuntalaisfoorumiin voivat osallistua kuntalaiset, yrittäjät, yhdistykset
ja vapaa-ajanasukkaat.
Hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on kuntalaisfoorumi, yhdistysfoorumi ja yritysfoorumi. Foorumit ovat virkamiesvetoisia. Kunnanhallitus
päättää foorumien asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.
Foorumien rahallisista toimintaedellytyksistä päätetään talousarvion yhteydessä.
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Khall 269 § Yhdistysfoorumi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että yhdistysfoorumin vastuuviranhaltijana toimii
vapaa-aikasihteeri.
Selostus
Kunnanvaltuusto päätti 17.5.2017 § 24 yksimielisesti hyväksyä 1.6.2017
Enontekiö-mallin kunnan luottamushenkilöorganisaatioksi, joka sisältää
kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi kaksi lautakuntaa
(elinvoima ja hyvinvointi), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet sekä kuntalaisfoorumin, yhdistysfoorumin, yritysfoorumin seuraavasti tarkennettuna: tarkastuslautakuntaan ja neuvostoihin valitaan vähintään 2 valtuutettua.
Samalla kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiö-malli toteutetaan kahden
vuoden kokeiluna. Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin ja kehitettäisiin
jatkuvasti. Malliin voidaan tehdä muutoksia, jotka parantavat mallia ja
sen toimivuutta. Kahden vuoden jälkeen tehdään analyysi kokeilusta ja
toiminnan vakiinnuttamisesta.
Tavoitteena on, että luottamushenkilöt, kuntalaiset, yritykset ja yhdistykset otetaan valmisteluun mukaan eri foorumeilla (kuntalaisfoorumi,
yhdistysfoorumi, yritysfoorumi).
Enontekiö-konsernin ja yhdistysten yhteistyöasiakirjassa 1.1.2017 todetaan seuraavaa:
Yhdistysfoorumi: Kunta järjestää vähintään kerran vuodessa yhteistyötä
edistävän yhdistysfoorumin yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille.
Yhdistysfoorumi tekee esitykset yhdistystoimijoiden edustajasta kunnan
yhteistyöryhmiin, neuvostoihin ym.
Hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on kuntalaisfoorumi, yhdistysfoorumi ja yritysfoorumi. Foorumit ovat virkamiesvetoisia. Kunnanhallitus
päättää foorumien asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.
Foorumien rahallisista toimintaedellytyksistä päätetään talousarvion yhteydessä.
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Khall 270 § Yritysfoorumi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että yritysfoorumin vastuuviranhaltijana toimii
kehitysjohtaja.
Selostus
Kunnanvaltuusto päätti 17.5.2017 § 24 yksimielisesti hyväksyä 1.6.2017
Enontekiö-mallin kunnan luottamushenkilöorganisaatioksi, joka sisältää
kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi kaksi lautakuntaa
(elinvoima ja hyvinvointi), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet sekä kuntalaisfoorumin, yhdistysfoorumin, yritysfoorumin seuraavasti tarkennettuna: tarkastuslautakuntaan ja neuvostoihin valitaan vähintään 2 valtuutettua.
Samalla kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiö-malli toteutetaan kahden
vuoden kokeiluna. Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin ja kehitettäisiin
jatkuvasti. Malliin voidaan tehdä muutoksia, jotka parantavat mallia ja
sen toimivuutta. Kahden vuoden jälkeen tehdään analyysi kokeilusta ja
toiminnan vakiinnuttamisesta.
Tavoitteena on, että luottamushenkilöt, kuntalaiset, yritykset ja yhdistykset otetaan valmisteluun mukaan eri foorumeilla (kuntalaisfoorumi,
yhdistysfoorumi, yritysfoorumi).
Yritysfoorumin tehtävänä on valmistella ja linjata yritys-, elinkeino- ja
elinvoima-asioita.
Hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on kuntalaisfoorumi, yhdistysfoorumi ja yritysfoorumi. Foorumit ovat virkamiesvetoisia. Kunnanhallitus
päättää foorumien asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.
Foorumien rahallisista toimintaedellytyksistä päätetään talousarvion yhteydessä.
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Khall 271 § Ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen määrääminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Hyvinv.ltk 11,7,2017 5 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi määrätään hyvinvointilautakunta.
Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi tuodaan myöhemmin hyvinvointilautakunnan päätettäväksi.
Selostus:
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) kunnan on huolehdittava ehkäisevän päihdetyön mukaisesta organisoinnista alueellaan ja
nimettävä päihdetyön tehtävistä vastaa toimielin.
Tiedoksi:
Kunnanhallitus
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Khall 272 § Gaskkas ry./Karesuvannon kyläyhteisön anomus korottomasta
lainasta
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää Gaskkas ry/Karesuvannon kyläyhteisölle
2000 euron lainan 0,01 % korolla hankkeen toteuttamiseen. Laina maksetaan
takaisin heti kun Gaskkas ry/Karesuvannon kyläyhteisö on saanut hankerahoituksen.
Selostus
Gaskkas ry/Karesuvannon kyläyhteisö/varapuheenjohtaja Ulla-Maija Syväjärvi ja sihteeri Berit-Ellen Juuso on toimittanut 2.8.2017 saapuneen seuraavan anomuksen kunnanhallitukselle:
”Anomme 2000,- euron korotonta lainaa. Olemme Leader Tunturi Lapin hankkeella rakentamassa uimalaituria ja tulistelupaikkaa Karesuvannon VPKtalon ranta-alueelle. Olemme saaneet luvan kunnan rakennusmestarilta
29.08.2016.
Laiturin olemme ostaneet ja se maksoi 2000 €. Hanke pitää valmistua 31.9.
ja sen jälkeen haemme loppumaksatusta ja suoritamme velanmaksun kunnalle
takaisin. Maksu voi loppuvuoden ruuhkasta johtuen siirtyä ensi vuoden
puolelle.”
Tiedoksi
Gaskkas ry/Karesuvannon kyläyhteisö
Kirjanpito
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Khall 273 § Hallintokuntien kuuleminen
Päätös
Kunnanhallitus keskusteli perusturvan hallintokunnan toimialan toiminnasta ja merkitsi tiedoksi selvityksen.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selvitti yhteenvedon tehdyistä kanteluista.
Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli paikalla kuultavana asiantuntijana ja vastaamassa kysymyksiin.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus keskustelee perusturvan hallintokunnan ja uuden toimialan
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.
Kokoukseen on kutsuttu perusturvajohtaja.
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Khall 274 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 14.8.201724.8.2017
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
-
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Khall 275 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Outi Kurkela:
- Työhyvinvoinnin edistäminen mm. vuorotteluvapailla ym., jotta ihmiset jakaisivat olla töissä pidempään. Mm. Vuorotteluvapaa hyödyntäisi tiedon siirtymistä.
Birgitta Eira:
- Onko mahdollista saada yhteinen kansio Dropboxiin kunnanhallituksen
jäsenten kesken tiedonvaihtoon.
- Muotkatakan turvallisuus saataisiin paremmaksi yksisuuntaisena.
Seppo Alatörmänen:
- Edunvalvontaan tulee edelleen panostaa mm. Tunturi-Lapin kehitys
Elli-Maria Kultima:
- Venesataman käyttö, onko kunnan hallinnassa
- VT 21; paikallisia korjauksia tehdään, mutta pitää edelleen pitää
ääntä.
Puheenjohtaja Sari Keskitalo toivoi, että kaikki osallistuvat Väärtipäiville monenlaisiin tapahtumiin viikonlopun aikana.
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Pykälät
261-275

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 261, 262, 263, 264, 273, 274, 275.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272.
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: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272.

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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