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Khall 75 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityksestä Taru Mäkitalo ja Ulla Keinovaara.
Kunnanhallitus hyväksyi 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.
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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Khall 76 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon klo 15.30-15.40, minkä jälkeen
puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi
seuraavat asiat:
-Poliisihallituksen vastaus; Enontekiön kunnan poliisiresurssien turvaaminen.
Merkitään, että Elli-Maria Kultima oli tämän pykälän alussa poissa kokouksesta klo 14.05-14.07.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tapahtumat
Vaelluskalaseminaari 18.4.2018 klo 9-16 Rovaniemellä
Kokoukset, foorumit ja seminaarit
20.3. klo 17-19: Maa- ja metsätalousministeriö järjestämä keskustelutilaisuus yhdessä kuntien ja Metsähallituksen kanssa koskien Enontekiön,
Inarin ja Utsjoen kuntalaisten kalastusoikeuksia valtion vesialueilla.
Tapaamiset
21.3. Revontuliopiston edustajien tapaaminen: valtuuston puheenjohtaja ja
kunnanjohtaja
23.3. Tapaaminen Muonion kunnanjohtajan kanssa ja tutustuminen luontaielinkeinoihin Kilpisjärvellä
27.3. Varhaiskasvatusohjaaja: palaa töihin 23.4.2018
28.3. Kittilä 150-vuotta juhla: valtuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja
28.3. Ex-kunnanohtajan Ilmo Arvelan tapaaminen
Muut asiat
Tehtäväkuvat
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Kehityskeskustelut
Kunnanjohtajan antama varoitus (Hallintosääntö 43 § kohta 10)
Autojen hankinta
Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat
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Khall 77 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Jaakko Alamattila: Sote-palveluja koskeva tilaisuus 22.3.2018.
Juha-Pekka Mäntyvaara: Tilaisuus Kittilässä ympäristösuojelun yhteistyöstä kuntien kesken.
Elli-Maria Kultima: Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen kokous.
Outi Kurkela: Lapin liiton tarkastuslautakunta.
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Khall 78 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee
aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016
ja 2017 valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.
Käsittely
Keskustelun kuluessa todettiin yksimielisesti teknisenä oikaisuna vuoden
2016 valtuustoaloitteisiin Hetan kirjasto/ kirjastoauton työntekijän virka ja yhteispohjoismaisen kirjastoauton kotipaikkaa ym. koskevaan esitykseen teknisenä lisäyksenä/täydennyksenä toimenpiteisiin seuraavat tekstit:
Sivistyslautakunta on päättänyt 7.9.2016 § 87, että Enontekiön sivistyslautakunta kannattaa aloitetta ja esittää asiaa kirjastoautotoimikunnalle.
Sivistyslautakunta päätti 7.9.2016 § 90 toimittaa aloitteen kirjastoautotoimikunnan käsiteltäväksi.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi Kilpisjärven ja Karesuvannon
kylän jätteiden käsittelyn parantamista koskevan aloitteen toimenpidettä
seuraavasti: Kilpisjärven hyötyjäteasema sijoitetaan puhdistamon tien
varteen ja lupa on myönnetty ja Lapeco on varannut määrärahat, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee
aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016
ja 2017 valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.
Selostus
Vuonna 2016 ja 2017 jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt
toimenpiteet ovat liitteenä.
Liite
1 Luettelo valtuustoaloitteista ja toimenpiteistä
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Khall 79 § Valtuustokauden arviointimalli
Päätös
Kunnanhallitus kävi keskustelun valtuustokauden arvioinnista.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus käy keskustelun valtuustokauden arvioinnista.
Selostus
Enontekiön kuntastrategiassa kunta on linjannut olevansa kehityshakuinen.
Kehityshakuisuuteen kuuluu oman toiminnan arviointi esimerkiksi tavoitteiden, palveluiden, toimintatapojen, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden
arviointi. Kuntalaki antaa pohjan arviointijärjestelmän kehittämiseen.
Asia esitellään laajemmin kokouksessa.
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Khall 80 § Luottamushenkilöiden kannustinjärjestelmä
Päätös
Kunnanhallitus kävi keskustelun asiasta.
Käsittely
Kunnanjohtaja esitteli asiaa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta.
Selostus
Kunnanvaltuusto on 29.3.2017 hyväksynyt luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Tuolloin keskustelussa nousi esille luottamushenkilöiden kannustinjärjestelmä.
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Khall 81 § Eronpyyntö Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää PerHenrik Tornensikselle eron Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja
valitsee henkilön Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävään jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Kunnanjohtaja poistui kokouksesta tämän pykälän lopussa.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tämän jälkeen tauon klo 16.35-16.45,
minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää PerHenrik Tornensikselle eron Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja
valitsee henkilön Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävään jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Selostus
Per-Henrik Tornensis on ilmoittanut ettei voi toimia lautamiehenä. Sähköposti on nähtävillä kokouksessa.
Kunnanvaltuusto on valinnut 12.6.2017 toimikaudekseen Lapin käräjäoikeuteen Enontekiön kunnasta kolme lautamiestä seuraavasti:
Minna Juuso
Per-Henrik Tornensis
Berit-Ellen Juuso
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto
valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta
valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee
olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on
täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka
yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tullitai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
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Khall 82 § Hallintokantelu varoituksen antamisesta
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Khall 83 § Pääkirjanpitäjä/controllerin viran täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti jatkaa viran hakuaikaa 19.4.2018 saakka.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää jatkaa viran hakuaikaa 19.4.2018 saakka.
Selostus
Kunnanhallitus on perustanut 12.2.2018 § 27 pääkirjanpitäjä/controllerin
viran. Samalla kunnanhallitus päätti antaa viranhaltijoiden tehtäväksi
viran laittamisen haettavaksi ja valtuudet määrittää tarvittaessa tarkemmin tehtäväkuva.
Virka on ollut haettavana 5.-26.3.2018 välisen ajan alla olevalla ilmoituksella ja määräaikaan mennessä tuli kolme hakemusta.
Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää jatkaa
hakuaikaa. Muodolliset kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuminen
on laissa tarkoitettu perusteltu syy. Työnantaja voi myös katsoa muutoin
tarpeelliseksi saada enemmän hakijoita.
”Pääkirjanpitäjä/Controllerin virka
Viran tehtäviin kuuluvat kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinta hallintojohtajan johdolla, talousarvion valmistelu hallintojohtajan johdolla, laskelmien, analyysien
ja tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi, talouden raportointi ja sen
kehittäminen, sisäinen laskenta ja sen kehittäminen, sisäinen valvonta ja
seuranta, kassan ja rahoituksen hallintatehtävät, tilastot, talouden tietojärjestelmien vastuuhenkilön tehtävät sekä taloushallinnon prosessien
kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvonta ja toistaiseksi kuntakonserniin kuuluvan kahden yhtiön kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteen tutkinto sekä kokemus kirjanpitotehtävistä ja talouden
analysointitehtävistä.
Arvostamme kokemusta julkisyhteisön kirjanpidon vaativista ja monipuolisista tehtävistä, analyyttistä työotetta, kehityshakuisuutta, hyviä työyhteisötaitoja ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä noudattaa aikatauluja. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.
Valitun odotetaan aloittavan mahdollisimman pian. Palkkaus määräytyy
KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan
valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 26.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö
tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
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Lisätietoja
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945
Hallintojohtaja Leni Karisaari puh. 040 739 6062”
Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Liite
2 Yhteenveto hakijoista (yhteenveto hakijoista tulee julkiseksi vasta
valintapäätöksen jälkeen)
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Khall 84 § Enontekiön nuorisovaltuuston jäsenet, toimintasääntö ja talousarvio
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Todettiin, että kaikki ehdotetut nuoret nimetään varsinaisiksi jäseniksi
ensimmäiseen nuorisovaltuustoon.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Hyvinvointiltk.22.3.2018 21 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus (vapaa-aikasihteeri):
Enontekiön hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön nuorisovaltuustoon 30.9.2018 saakka nimetään Santeri Kirkkalan
(pj.) ja Jenni Peterin lisäksi seuraavat nuorten valitsemat jäsenet:
Viljami Alatörmänen, Joel Hakala, Ida-Sofie Karlsen, Elmeri Kirkkala,
Valtteri Kultima, Per-Jona Labba, Ibbá Lauhamaa, Maren Elle Mäkitalo,
Sunna Siilasjoki ja Jan Wahlberg.
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan nuorisovaltuuston toimintasäännön ja toteaa että nuorisovaltuustolle on varattu 3 800 euron määräraha vapaa-aikatoimen talousarviossa vuodelle 2018. Määrärahan käytöstä nuorisovaltuusto päättää itse laatimansa suunnitelman mukaisesti.
Selostus:
Nuorisovaltuuston perustamista, valintaa ja toimintasääntöä on valmisteltu yhteistyössä nuorten vapaa-aikasihteerin, etsivän nuorisotyöntekijän,
nuorisovaltuuston puheenjohtajan sekä toisen kunnanhallituksen nimeämän
jäsenen kanssa helmi-maaliskuun aikana.
Oppilaskuntien hallitukset (Hetan koulu ja Erälukio) ja Kilpisjärven koulun oppilaat ovat antaneet ehdotuksensa nuorisovaltuuston jäseniksi enontekiöläisistä 13-19 –vuotiaista nuorista toimintasäännön mukaisella paikkajaolla. Nuorisovaltuuston kokoonpano toimintasäännön mukaan on 7 jäsentä+3 varajäsentä, sekä kunnanhallituksen nimeämä puheenjohtaja ja toinen
jäsen. Sihteerinä toimii vapaa-aikasihteeri.
Jotta nuorisovaltuuston toiminta saataisiin hyvin käyntiin ja kaikki nuorisovaltuuston toiminnasta kiinnostuneet nuoret mukaan toimintaan on
nuorten kanssa keskusteltu siitä, että kaikki ehdotetut nuoret nimettäisiin varsinaisiksi jäseniksi ensimmäiseen nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuuston toimikausi on 1.10-31.9. ja kestää yhden vuoden. Nuorten toiveiden mukaisesti seuraava nuorisovaltuusto nimetään syksyllä 2018.
Päätöshistoria:
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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.
Kunnat ovat erilaisia, joten ei ole olemassa kahta samanlaista nuorisovaltuustoa. Yhteistä kaikille vaikuttajaryhmille on se, että ne on valit-
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tu 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.
Liite:
Enontekiön nuorisovaltuuston toimintasääntö

LIITE 1

Tiedoksi:
kunnanhallitus
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Muutoksenhaku:
asia kesken
Liite
3 Nuorisovaltuuston toimintasääntö
Tiedoksi
Hyvinvointilautakunta
Vapaa-aikasihteeri
Luottamushenkilökortisto
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Khall 85 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 19.3.2.4.2018
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja)
-22.3.2018
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja)
Vanhusneuvosto (pöytäkirja)
- 22.2.2018
Vammaisneuvosto (pöytäkirja)
-14.3.2018
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Khall 86 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Elli-Maria Kultima:
-Kunnan vuokra-asunnot Kilpisjärvellä. Onko kunta myymässä asuntoja?
-Hallituksen esityslistat tulevat edelleen monista huomautuksista huolimatta myöhään.
Seppo Alatörmänen:
-Tiedoksi tapaamispyyntö VVM Petteri Orpon puheille asiana sisäasiainministeriön Poliisin lisämääräraha. Enontekiön kunta haluaa korvamerkityn
rahoituksen poliisiresurssin saamiseksi.
-Metsähallituksen päätös perässäajoluvan poistamiseksi. MH:n mukaan se
lisää epätasa-arvoa, mielestäni se vähentää sitä. Haluan käynnistää neuvottelut luvan palauttamiseksi.
Ulla Keinovaara: Kuka käsittelee latuavustukset
Taru Mäkitalo: Missä vaiheessa hallituksen valmistelu on ”poliisin” määrärahoissa?
Birgitta Eira:
-Miten kunnassa on järjestetty sopimusten asiakirjahallinta ja miten sopimusten päivittäminen ja tarkastaminen hoidetaan
-Missä on nähtävillä Kilpisjärven tulvasuojelun suunnittelu?
-Hetan Musiikkipäivät
-Vuosikellokalenteri kunnan etusivulle.
Pentti K. Keskitalo: Peltovuomassa järjestetään Marian päivä juhla ja
kilpailut
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Kokouspäivämäärä
3.4.2018

Pykälät
75-86

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 75,76,77,78,79,80,81,85,86.
Muutoksenhakukielto
Pykälä: 82
Hallintolaki 53 d §:
Muutoksenhakukielto
Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 83,84.
HValL:n/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: 83,84.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Ltk

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.
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