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Khall 217 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultima ja Outi Kurkela. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi lisättynä kahdella lisäpykälällä.
Käsittely
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi, koska puheenjohtaja Sari Keskitalo ei ollut saapunut toistaiseksi kokoukseen. Puheenjohtaja totesi uuden hallituksen kokoontuvan ensimmäistä kertaa ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
Jaakko Alamattila esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Unto Kultiman ja Outi Kurkelan.
Puheenjohtaja totesi, että kaksi lisäpykälää on toimitettu sähköpostilla.
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
5.7.2017 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 218 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi
seuraavat asiat:
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
-

Lentopalvelusopimus

Kunnanjohtajan loma 4.7-30.7.2017, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Virasto haastaa kunnanhallituksen mukaan huoneentauluun. Hallituksen päätös käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Kokoukset
- Kunnanjohtajien (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello) palaveri Pallaksella 27.6.2017
- Pohjoisten rajakuntien neuvoston vuosikokous Petsamossa, Venäjällä
21.-22.6.2017
- Saamelaisalueen kuntien ja Saamelaiskäräjien työkokous Lapin sotepalvelustrategiaan liittyen 14.6.2017
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
-

Vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asumiseen

-

Henkilöstöohje päivitetään vastaamaan uutta hallintosääntöä

-

Taidepuistokokous Lapin Yliopiston kanssa 15.6.2017

-

Vaikuttamistoimielimien nimeäminen 14.8.2017

-

Pakolaiskoordinaattorin valinta, päätoimisena ajalla 5.7.2017 –
31.12.2017 ja puolipäiväisenä (50 %) 1.1.2018-15.6.2018.

Kunnanjohtajan loma
-
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Khall 219 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Birgitta Eira ja Seppo Alatörmänen: Aurora Apex valmistelun esittely ja
tilanne.
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Khall 220 § Kunnanhallituksen kokoukset ja pöytäkirjan nähtävilläpito
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää pitää säännölliset kokouksensa pääsääntöisesti klo
14 hyväksytyn vuosikellon mukaisesti. Tarvittaessa kunnanhallitus pitää
ylimääräisiä kokouksia.
Kunnanhallituksen kokouskutsut lähetetään hallintosäännön mukaan.
Kokousasiakirjat lähetetään hallituksen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle sähköpostitse, ja erikseen sovittaessa postitse huomioiden luottamushenkilöiden palkkiosäännön määräykset.
Kunnanhallituksen esityslista ja pöytäkirjat ja liitteet ovat hallintosäännön 129 §:n mukaisesti luettavissa julkisten asioiden osalta kunnan
kotisivuilla www.enontekio.fi.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen
kunnan kotisivulla.
Tieto kunnanhallituksen esityslistasta toimitetaan tarkastuslautakunnalle
ja julkisten asioiden osalta tiedotusvälineille.
Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen sihteerinä toimii hallintojohtaja ja hänen sijalla sijaisekseen määrätty viranhaltija tai näiden
estyneenä ollessa kunnanjohtajan määräämä työntekijä.
Selostus
Hallintosääntö 126 §:
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin
puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Hallintosääntö 127 §:
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on
käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai
oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään
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merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
–velvollisuus 7 päivää ennen toimielimen kokousta kullekin jäsenelle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Erityisestä syystä kokouskutsu voidaan lähettää 4 päivää ennen toimielimen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Esityslistoilla ja pöytäkirjoilla tulee olla kunnassa samanlainen muotorakenne.
Hallintosääntö 128 §
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa
siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Hallintosääntö 129 §
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta
voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa
harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaantiintressit.
Hallintosääntö 132 §
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on
läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.
Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun
päättymiseen asti.
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Khall 221 § Kunnanhallituksen kokoontuminen valtuuston kokousten yhteydessä
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että se kokoontuu tarvittaessa valtuuston kokouksen yhteydessä ilman eri kutsua.
Selostus
Kunnanhallitus joutuu toisinaan kokoontumaan valtuuston kokouksen yhteydessä. Joustavuuden kannalta olisi hyvä sopia kunnanhallituksen mahdollisuudesta kokoontua valtuuston kokouksen yhteydessä ilman eri kutsua.
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Khall 222 § Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudekseen edustajansa
lautakuntiin seuraavasti:
Elinvoimalautakunta: Elli-Maria Kultima
Hyvinvointilautakunta: Elina Rousu-Karlsen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen edustajansa lautakuntiin.
Selostus
Hallintosääntö 133 §
Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai
kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.
Valittavan kunnanhallituksen edustajan erityisenä tehtävänä on pitää silmällä kunnan hyvän hallinnon ja taloudenhoidon kokonaisuutta. Valitulla
edustajalla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei osallistua itse
päätöksentekoon. Mikäli kunnanhallituksen edustaja ei pidä toimielimen
päätöksiä laillisina tai tarkoituksenmukaisina, hänen velvollisuutenaan
on kiinnittää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan tai hallintojohtajan huomiota asiaan sen harkitsemiseksi,
olisiko asia otettava kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksella on mahdollisuus nimetä edustajansa seuraaviin lautakuntiin:
1) Elinvoimalautakunta
2) Hyvinvointi
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
Hyvinvointilautakunta
Elli-Maria Kultima
Elina Rousu-Karlsen
Luottamushenkilökortisto
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Khall 223 § Hallintokuntien kuuleminen
Päätös
Kunnanhallitus keskusteli infrastruktuuri toimialan toiminnasta ja merkitsi tiedoksi selvityksen.
Käsittely
Kunnanjohtaja selvitti yhteenvedon tehdyistä kanteluista ym.
Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla kuultavana asiantuntijana ja
vastaamassa kysymyksiin.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo
15.38-15.50. Tauon päätyttyä puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla toteamalla, että Birgitta Eira poistui kokouksesta
tauon aikana.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus keskustelee infrastruktuuri 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 tekninen johtaja.
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Khall 224 § Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailun kehittämishankkeeseen
osallistuminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta osallistuu TornionMuonionjoen kalastusmatkailun kehittämishankkeeseen edellyttäen, että
hankkeelle myönnetään rahoitus. Kunnan omarahoitusosuus 18012,56 euroa
maksetaan v. 2017 kunnan elinkeinotoimen kustannuspaikasta ja vuosille
2018-2019 omarahoitusosuus varataan talousarvioon.
Selostus
Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on 21.3.2017 § 7
”Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailun kehittämishankkeen päätavoitteena
on tuoda esille monipuoliset kalastusmahdollisuudet aina Torniosta Kilpisjärvelle. Hankkeessa pyritään toteuttamaan kansainväliset asiakkaat
tavoittavaa markkinointia ja verkkomyyntiä ja luoda markkinointiorganisaatio tai konsepti, jonka avulla Tornionjokilaakson kalastusmatkailun
kehittäminen jatkuu myös hankkeen jälkeen. Rahoitus koostuu
EU:n/valtion/Lapin liiton rahoitusosuudesta ja kuntaosuuksista. Mukaan
kaavaillaan Kolaria, Muoniota, Pelloa, Ylitorniota, Torniota ja Enontekiötä.
Hankeaika 1.6.2017-31.12.2019 ja kokonaisbudjetti on n. 360000 €. Kustannukset jakaantuvat kolmelle vuodelle. Kunkin kunnan rahoitusosuudeksi on
laskettu 18012,56 €/hankeaika (v. 2017 4895,32 €, v. 2018 6746,12, €, v.
2019 6371,12, €)
Liite 3: Tornio-Muoniojoen kalastusmatkailun kehittämishankkeen hankehakemus.
Esitys: Hankkeen taloudellinen merkitys Enontekiöllä on pienempi kuin
muissa hankkeessa mukana olevissa kunnissa. Enontekiö voi lähteä mukaan
hankkeeseen, mikäli kuntaosuutta kohtuullistetaan esim. väkilukuun ja/tai
yritysten määrään perustuvaksi.
Enontekiön Kehitys Oy esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, että Enontekiön kunta lähtee mukaan hankkeeseen, jos kuntaosuutta saadaan kohtuullistettua. Kunnan omarahoitusosuus maksetaan kunnan elinkeinotoimen budjetista.
Käsittely: Yhtiön hallitus keskusteli asiasta.
Päätös: Enontekiön Kehitys Oy esittää Enontekiön kunnanhallitukselle,
että Enontekiön kunta lähtee mukaan hankkeeseen. Kunnan omarahoitusosuus
maksetaan kunnan elinkeinotoimen budjetista. Toimitusjohtaja velvoitetaan
selvittämään mahdollisuutta hakea hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä
yritysosuutta hankkeen rahoitukseen.”
Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja on selvittänyt hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä yritysosuuden. Tieto tuodaan kokoukseen.
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Talousarvioon on varattu elinkeinotoimen kustannuspaikkaan 9000 euroa
uusien hankkeiden omarahoitusosuuksiin.
Tornio-Muoniojoen kalastusmatkailun kehittämishankkeen hankehakemus on
oheismateriaalina.
Oheismateriaali
1 Hankehakemus
Tiedoksi
Enontekiön Kehitys Oy
Kirjanpito
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Khall 225 § Kehitysjohtajan viran perustaminen ja haettavaksi laittaminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimieliseksi.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää perustaa kehitysjohtajan viran 1.9.2017 lukien.
Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen,
kunnan elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat,
kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus
kehittämistehtävistä.
Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.
Kunnanhallitus julistaa kehitysjohtajan viran haettavaksi.
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus totesi, että kokouksessa jaettu viran
hakuilmoitus sisällytetään selostusosaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää perustaa kehitysjohtajan viran 1.9.2017 lukien.
Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen,
kunnan elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat,
kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys Oy:n toiminnasta vastaaminen.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus
kehittämistehtävistä.
Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.
Kunnanhallitus julistaa kehitysjohtajan viran haettavaksi.
Selostus
Kunnanvaltuusto on 17.5.2017 uudistanut kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin. Samalla kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön Kehitys Oy:n toiminta siirretään selvityksen mukaisesti viimeistään 1.1.2018 Enontekiön
kuntaan lukuun ottamatta yhtiön omistamia kiinteistöjä. Lisäksi valtuusto
päätti, että viimeistään 1.1.2018 mennessä tulee olla selvitys kiinteistöistä.
Em. perusteella kuntaan tulee perustaa virka, jonka tehtävänä on vastata
kunnan kehittämis- ja elinvoimatehtävistä.
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Hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta
sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman toimialansa
osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista
päättää kunnanhallitus.
Kehitysjohtajan viran hakuilmoitus:
”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi
KEHITYSJOHTAJAN VIRAN
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
kokemus kehittämistehtävistä.
Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen,
kunnan elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat, kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys
Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana.
Arvostamme kykyä analysoida toimintaympäristön muutosta, aktiivista kehittämisotetta sekä hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan
eduksi.
Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (n. 4200 €/kk). Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee
toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.
Lisätietoja antaa
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 040 6846 871
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi”
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Khall 226 § Vuoden 2018 talousarvioraami
Päätös
Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan talousarvioraamin vuodelle
2018.
Käsittely
Kunnanhallitukselle jaettiin tarkennettu raami, jonka kunnanjohtaja Jari
Rantapelkonen esitteli.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan talousarvioraamin vuodelle
2018.
Selostus
Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2018–2020.
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa
sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvioraamin
ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.
Viime vuosina valtuusto on antanut sitovan talousarvioraamin hyvissä
ajoin alkukesästä. Lisäksi on edellytetty, että suunnitelmavuosien budjetointi tulee tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyisi vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän.
Valtuuston on perusteltua antaa hallintokunnille talousarvion ja
-suunnitelman valmistelua varten talousarvioraami. Tarkemmat talousarvion
laadintaohjeet antaa kunnanhallitus.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
3.7.2017

Sivu
16

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toiminnalliset muutokset, kuntastrategia ja talousarvion laadintaohjeeseen
kirjatut kuntakonsernin yhteiset tavoitteet.
Vuoden 2018 talousarvioraamivalmistelussa on mm. tarkasteltu kahden edellisvuoden tilinpäätöksiä, vuoden 2017 talousarviota ja tämänhetkistä toteutumaa.
Kunta-alan sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin
ei tule sopimuskorotuksia. Raami ei sisällä sopimuskorotuksia palkkoihin.
Lomarahaleikkaus 30 % on huomioitu.
Talousarvionraamiesityksessä veroprosentit säilytetään ennallaan, käyttötalouden nettomenot 2018 pysyvät talousarvion 2017 tasolla ja raamin tulostavoite on 400.000 euroa.
Kunnan johtoryhmä on käsitellyt raamia 8.5.2017 ja 14.6.2017.
Raami on liitteenä ja raamivalmistelun tausta-aineisto oheismateriaalina.
Oheismateriaali
1 Raamivalmistelun tausta-aineisto
Liite
1 Talousarvioraami 2018
Tiedoksi
Vastuuviranhaltijat
Lautakunnat
Tytäryhtiöt
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Khall 227 § Talousarvion ja – suunnitelman laadintaohjeen antaminen suunnitelmakaudelle 2018–2020
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Tarkennus investointeja koskevaan kohtaan ohjeen sivulle 2: Investointiosaan esitetään investoinnit, joiden arvo on vähintään 10000 euroa (alv
0 %).
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan ohjeen talousarvion laatimista varten.
Lautakuntien tulee antaa talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle viimeistään 27.9.2017.
Kunnanhallitus päättää toimittaa ohjeen kunnan tytäryhtiöille.
Selostus
Kunnanhallitus antaa vuosittain hallintokunnille ym. ohjeet talousarvion
ja –suunnitelman valmistelua varten.
Kunnanhallitus edellyttää talousarviovuoden ohella suunnitelmavuosien
budjetoinnin tehtäväksi sillä tarkkuudella, kun se on mahdollista.
Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste
suunnittelussa siirtyy vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän.
Lautakuntien tulee antaa talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle viimeistään 27.9.2017.
Liite
2

Talousarvion laadintaohje (jaetaan ennen kokousta)

Tiedoksi
Lautakunnat
Kirjanpitäjä
Vastuuviranhaltijat
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Khall 228 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 31.5.2017 § 178
Päätös
Kunnanhallitus päätti todeta, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen.
Kunnanhallitus viittaa 31.5.2017 tekemäänsä päätökseen ja sen perusteluihin.
Outi Kurkela jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Käsittely
Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi.
Keskustelun kuluessa Outi Kurkela esitti, että Taina Syväjärven oikaisuvaatimuksen vuoksi Syväjärvi valitaan virkaan. Kurkelan esitystä ei
kannatettu. Kurkela jätti eriävän mielipiteen suullisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen.
Kunnanhallitus viittaa 31.5.2017 tekemäänsä päätökseen ja sen perusteluihin.
Selostus
Taina Syväjärvi on toimittanut liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen 31.5.2017 § 178.
Kunnanhallitus 31.5.2017 § 178
Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 3.5.2017 § 48
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi oikaisuvaatimukset tiedoksi.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kumota sivistyslautakunnan päätöksen
3.5.2017 § 48 ja päätti valita luokanopettajan määräaikaiseen virkaan
ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018 KM Päivi Kumpuniemen (sijoituspaikka Hetan
yhtenäinen peruskoulu, 4. Lk).
Määräaikaisuuden peruste on luokkajakojen muuttuminen eri lukuvuosina.
Kunnanhallitus perustelee päätöstä kokonaisharkinnalla sekä ansiovertailulla. Lisäksi ominaisuuksia ja ansioita on tarkasteltu suhteessa tuleviin työtehtäviin. Kumpuniemen ansiot ja ominaisuudet tukevat tulevan 4.
luokan luokanopettajan työssä menestymistä.
Käsittely
Sari Keskitalo ja Leni Karisaari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen. Pöytäkirjan tarkastajaksi
Jaakko Alamattilan tilalle valittiin Antti Tonteri.
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Kunnanjohtaja esitteli haku- ja valintaprosessin sisältöineen. Kunnanhallitus totesi, että haku- ja valintaprosessissa on ollut epäkohtia. Kunnanjohtaja teki käydyn keskustelun perusteella päätösesityksen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee oikaisuvaatimukset tiedoksi.
Kunnanhallitus päättää kumota sivistyslautakunnan päätöksen 3.5.2017 § 48
ja päättää valita luokanopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2017
– 31.7.2018 KM Päivi Kumpuniemen (sijoituspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu, 4. Lk).
Määräaikaisuuden peruste on luokkajakojen muuttuminen eri lukuvuosina.
Kunnanhallitus perustelee päätöstä kokonaisharkinnalla sekä ansiovertailulla. Lisäksi ominaisuuksia ja ansioita on tarkasteltu suhteessa tuleviin työtehtäviin. Kumpuniemen ansiot ja ominaisuudet tukevat tulevan 4.
luokan luokanopettajan työssä menestymistä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee oikaisuvaatimukset tiedoksi.
Esitys annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.
Selostus
Kunnanhallitus päätti 22.5.2017 § 171 yksimielisesti käyttää ottooikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 3.5.2017 § 48 ja päätti, että
asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Asiasta on tehty kaksi oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksen ovat tehneet
lasten vanhemmat ja Päivi Kumpuniemi. Kunnanhallitus ottaa käsittelyssään
huomioon oikaisuvaatimuksissa esitetyt näkökohdat.
Asiassa saaduista asiakirjoista käy ilmi, että haku- ja valintaprosessi
ei täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia. Lisäksi asiakirjoista käy ilmi,
että valmistelu ei ole ollut kaikilta osiltaan yhdenvertaisuuslain ja
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain hengen mukaista.
Sivistyslautakunta 3.5.2017 § 48
LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN (sijoituspaikka Hetan
yhtenäinen peruskoulu, 4.lk) AJALLE 1.8.2017 – 31.7.2018
Päätös:
Sirpa-Liisa Korva esitti, että määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
valitaan KM Päivi Kumpuniemi.
Suoritetussa äänestyksessä Taina Syväjärven valintaa kannattivat SatuMarja Eira-Keskitalo, Hannu Kultima, Tytti Valkeapää ja Taru Mäkitalo.
Päivi Kumpuniemen valintaa kannatti Sirpa-Liisa Korva.
Äänestyksen tuloksena sivistyslautakunta valitsi luokanopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018 ehdotuksessa mainituilla
perusteilla KM Taina Syväjärven ja varalle KM Päivi Kumpuniemen.
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Taina Syväjärvelle annetaan vastaavalle ajalle virkavapaus luokanopettajan virasta (sijoituspaikkana ollut Karesuvannon koulu).
Määräaikaisuuden peruste on luokkajakojen muuttuminen eri lukuvuosina.
Valitun ei tarvitse toimittaa rikosrekisteriotetta eikä myöskään noudateta koeaikaa, koska hän on jo kunnan koulutoimen palveluksessa.
Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304030.
Sivistyslautakunta laittaa luokanopettajan viran velvollisuudella opettaa saamen kielellä haettavaksi ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018, sijoituspaikkana Karesuvannon koulu.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Ehdotus annetaan kokouksessa haastattelujen jälkeen.
Haastattelujen ja keskustelujen jälkeen kokouksessa annettiin seuraava
ehdotus: luokanopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2017 –
31.7.2018 valitaan haastattelussa esille tulleiden asioiden ja hakemuksessa mainittujen perusteluiden johdosta KM Taina Syväjärvi ja varalle KM
Päivi Kumpuniemi.
Sivistyslautakunta laittaa luokanopettajan viran velvollisuudella opettaa saamen kielellä haettavaksi ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018, sijoituspaikkana Karesuvannon koulu.
Selostus:
Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.4.2017 § 40 auki laitettavista viroista ja toimista.
Luokanopettajan määräaikainen virka on ollut haettavana TE-palveluiden
sivuilla. Hakuaika päättyi 24.4.2017 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 10. Hakijoista on muodollisesti kelpoisia 6.
Yksi hakemus tuli myöhässä hakuajan päättymisen jälkeen.
Yhteenveto hakijoista liitteenä.
Liite
3 Yhteenveto hakijoista (nähtävillä kokouksessa)
6 Oikaisuvaatimukset 2 kpl (nähtävillä kokouksessa)
Liite
3 Oikaisuvaatimus (nähtävillä kokouksessa)
Tiedoksi
Taina Syväjärvi
Elinvoimalautakunta
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Khall 229 § Selvitys kunnanhallitukselle reittiasiasta
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Pyydetään
seuraavaan kokoukseen asiantuntija selvittämään asiaa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 30.5.2017 65 §
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.3.2017 §77 palauttaa latuja ja
moottorikelkkauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tuli selvittää jäljempänä mainitut asiat.
1.Latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö) sekä
latujen hoidon vastuutahot.
Kunta on huolehtinut kaikkien reittien siltojen kunnossapidosta ja mahdollisista puiden raivauksista
Hetan alueella latureittejä on n. 120km.
Kunnan hoidossa:
- valaistu kuntoratalatu+hiihtomaan pisto
- Pahtajärven latu
- Pyhäkeron itä- ja länsipuolen reitit
yhteensä
Ounaksen tunturiladut Oy:n hoidossa n. 74km

12km
18km
16km
46km

Kilpisjärvellä hoidettuja latureittejä n. 40km
Raattaman ladut ry:n hoidossa n.100km, joista Enontekiön puoleisella
osalla n.60km
Hetan alueella olevia kunnan hoidettavia latureittejä ajetaan tampparilla
seuraavasti:
- valaistu kuntoratalatua lokakuun alusta huhtikuun loppuun
(8kk)arkipäivin tarpeen mukaan. Jos latu kunnostetaan joka toinen
arkipäivä em.ajan, tulee siitä 88 x 12km yht. 1056km
- Pahtavaaran lenkki viikosta 7 huhtikuun loppuun, ajo kerran viikossa. Kunnostusmatka yhteensä 12x18km yht. 216km
- Pyhäkeron lenkki viikosta 7 huhtikuun loppuun, ajo arkipäivisin
tarpeen mukaan. Ajokilometrit tampparilla n.35 x16km yht. 560km
EM. mukaan rinnetampparilla Prinoth T4S ajetaan latuja n.1832km/v
Toteutumavertailussa momentilla 042321 lähiliikuntapaikat ja ladut
Kahden edellisvuoden (2015 ja 2016)toimintakulujen keskiarvo on 51900€/v
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Menokohdassa ei ole eritelty latuja erikseen, vaan siihen kuuluvat kaikki
kustannukset, jotka ovat syntyneet lähiliikuntapaikkojen kuten jääkiekkokaukaloiden, pururatojen, leikkikenttien ja latureittien hoidosta ja kunnossapidosta.
Oletuslaskelmana kustannukset ovat Hetan latujen kunnossapidosta seuraavat:
Kun aikaisemmin ilmoitimme pyhäkeron lenkin työajaksi 1,5h/kertakäynti ja
reitin pituus on 16km tulee työajaksi 0,094h/km
Liikuntapaikanhoitajan kokonaistuntipalkka on n.15€
Rinnetampparin omakustannushinta on n.50€/h
Tulee kilometrihinnaksi 0,094 x 65€/h = 6,11€/km
Em. laskelman mukanaan Hetan alueen latuhoitokustannukset ovat 6,11€/km x
1832km = 11200€/vuosi
Moottorikelkkaurat
Kunnan alueella moottorikelkkauria on kaikkiaan n.526 km, joista kunnan
ylläpitämiä n.345 km.
Toteutumavertailussa menokohdalla 042322 moottorikelkkareitit
Kahden edellisvuoden (2015 ja 2016)toimintakulujen keskiarvo on 11000
€/v. toteutumasta.
Kilometrikustannus on siten n.32€/km
Kalusto
Latu- ja rinnekoneena toimii rinnetamppari Prinoth T4S. Lisäksi reittityökoneena on köytössä Lynx Jeti, Lynx 600sdi (vanha latukone Paana, ei
käytössä)
Ehdotus: Rkm -rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen
kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
-----------------Tiedoksi:
Kunnanhallitus
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Khall 230 § Moottorikelkkareittien kunnossapito kunnan alueella
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Pyydetään
seuraavaan kokoukseen asiantuntija selvittämään asiaa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 6.3.2017 § 78
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa latuja ja moottorikelkkauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:
-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)
-latujen hoidon vastuutahot
-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri
-moottorikelkkaurat kunnan alueella
-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri
-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Selostus
Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä kokouksessa.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 15.2.2017 13 §
Kunnan tekninen osasto on yhdessä kunnanjohdon sekä liikuntatoimen kanssa
neuvotellut Hetan alueen moottorikelkkareittien kunnossapidosta yhdessä
Ounaksen Tunturiladut Oy:n edustajien kanssa jäljempänä esitetyn mukaisesti.
SOPIMUS
Enontekiön Kunta (jäljempänä Kunta) ja Ounaksen Tunturiladut Oy
(jäljempänä Huoltoyhtiö)
ovat tehneet seuraavan moottorikelkkaurien huoltoa ja talviajan
kunnossapitoa koskevan sopimuksen:
Kunta
1. Kunta vastaa siitä, että reittien rakenteet (sillat) ovat siinä
kunnossa, että tamppareilla / kelkalla lanaten työskentely
reiteillä maa-alueilla on mahdollista. Kunta kunnostaa vuosittain
tarvittaessa moottorikelkkaurien rakenteita liikennöinnin
mahdollistamiseksi.
2. Kunnan liikuntapaikkojen hoitaja käy tarvittaessa (ensimmäisen
kerran ennen viikkoa 8)
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poistamassa tykkylumien kelkkauralle painamat koivut tampparin
kulun mahdollistamiseksi.
Kunta/huoltoyhtiö, yhdessä suoritettavat toimet
3. Kunta ja huoltoyhtiö huolehtivat siitä, että kelkkaurien
linjauksilla vesialueet merkitään yhdessä, keväällä kelkkakelien
heiketessä merkinnät puretaan ja varastoidaan. Osapuolet
pohjustavat kelkkaurat yhdessä kertaalleen poljettaen samalla
kertaa kun kelkkaurien vesialueiden uralinjaukset merkitään.
Huoltoyhtiö
4. Huoltoyhtiö huolehtii moottorikelkkaurien tamppauksesta kunnan ja
huoltoyhtiön merkkauskierroksen jälkeen.
5. Huoltoyhtiön toimesta moottorikelkkaurat ajetaan tampparilla tai
lanataan moottorikelkkavetoisesti väh.3 kertaa talvikaudessa.
6. Mikäli tykkylumien painosta koivuja taipuu viikon 8 jälkeen
kelkkauralle, huolehtii huoltoyhtiö niiden poistamisesta
liikennöinnin mahdollistamiseksi.
Yleistä
Sopimuksen osapuolet antavat aina tarvittaessa koneapua toisilleen mahdollisuuksien mukaan esim. konerikon sattuessa. Näistä kustannuksista
osapuolet sopivat tapauskohtaisesti.
Latuyhtiö voi periä vapaaehtoista uramaksua.
Tämä sopimus astuu voimaan 1.12.2016 ja on voimassa toistaiseksi.
Sopimuksen irtisanomisaika on 3 kk.
Enontekiö

______/_____ 2016

Enontekiön kunta

Ounaksen Tunturiladut Oy

Jari Rantapelkonen
kunnanjohtaja

Helinä Hautamäki
hallituksen pj.

Kimmo Lämsä
Tekninen johtaja

Pertti Niemi
hallituksen vpj.

Ehdotus:(tekninen johtaja)
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että neuvoteltu sopimus
hyväksytään esitetyssä muodossa. Sopimus mahdollistaa moottorikelkkaurien
kunnossapidon talvikauden liikennettä silmällä pitäen. Kustannukset katetaan momentilta moottorikelkkareitit.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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---------Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
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Khall 231 § Kunnan avustus Kilpisjärven Ladut ry:lle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 6.3.2017 § 79
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa latuja ja moottorikelkkauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:
-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)
-latujen hoidon vastuutahot
-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri
-moottorikelkkaurat kunnan alueella
-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri
-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää käydä evästyskeskustelun asiasta.
Selostus
Hetan latujen kunnossapidosta ym. koskevasta mahdollisesta yhteistyösopimuksesta aiheutuu kunnalle työvoima ym. kustannuksia n. 5600 euroa vuodessa.
Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä kokouksessa.
Päätöshistoria
Tekn.ltk. 15.2.2017 11 §
Kilpisjärven Ladut ry on kirjelmöinyt kuntaa ja vaatinut tasavertaista
kohtelua reitistöjen kunnossapidon avustusasioissa Hetan alueen kanssa.
Kilpisjärven Ladut ry perustelee hakemustaan:
Latujen ylläpitäminen pienen latuyhdistyksen toimesta on kohtuutonta.
Tällä hetkellä yritykset panostavat jo taloudellisesti paljon reitistöjen ylläpitoon sekä uusien reittien rakentamiseen. Tämä raha on
pois yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja investoinneista
tilastokeskuksen rekisteröityjen majoitusvuorokausien määrällä
jotta Kilpisjärvi voisi jatkaa kasvamistaan, on ehdottoman tärkeää,
että reitistö ja niiden kunnossapito on taattu kuten muissakin Lapin
alueen matkailukeskittymissä.
Ilman kunnan tukea Kilpisjärven ladut ry ei tulevaisuudessa pysty ylläpitämään latuverkostoa.
Vuodelle 2017 neuvoteltu kunnan osuus Hetan reitistöjen ylläpidosta
Pyhäkeron reitin kunnossapito viikosta 8 huhtikuun loppuun.
Työvoimak. n.1300€
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Pahtajärven ladun kunnossapito kerran viikossa.
Tampparin käyttö edellä mainituissa kohteissa
Kustannukset em. töistä

Työvoimak. n. 300€
50€/h
n. 4000€
n. 5600 €

Kustannuksiin ei ole huomioitu valaistun ladun kunnossapitoa, koska latu
palvelee pääosin koulukeskuksen ja kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia.
Moottorikelkkaurien kunnossapito hyödyntää koko kuntaa tasapuolisesti,
joten niihin liittyviä kustannuksia ei tässä huomioida.
Ehdotus: (rkm-rakennustarkastaja)
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kilpisjärven ladut
Ry:lle myönnetään lähiliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksiin 5600€ avustus vuodelle 2017.
Avustus maksetaan kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä 3000€ maksetaan kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman ja toinen erä
2600€ maksetaan kesäkuun 5. päivänä viimeladun ladun kustannusten kattamiseksi.
Päätös:
Hannu Ranta esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi sopimuspohjaiseksi Kilpisjärven Ladut ry:n kanssa, kuten sopimusehdotus
Ounaksen Tunturiladut Oy:n kanssa ja sisällytetään momentille 042321 Lähiliikuntapaikat ja Ladut. Sopimusehdotuksien käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, kun saadaan molemmat valmisteltua. Elli-Marja Kultima
kannatti Rannan esitystä
Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta kannatettu poikkeava esitys,
suoritettiin äänestys. Esittelijän ehdotusta kannattavat sanovat ”jaa” ja
Hannu Rannan esitystä kannattavat sanovat ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Paula Ahopelto pj., Alpo Peltovuoma ja Virpi Labba. Hannu Rannan esitystä kannattivat Hannu Ranta, Ulla-Maija Syväjärvi ja Elli-Marja Kultima. Äänten
mennessä tasan 3-3 puheenjohtajan ääni ratkaisi.
Päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.
Hannu Ranta ja Elli-Marja Kultima päättivät jättää eriävän mielipiteen
kirjallisena.
-----------------Liite:
4 Kilpisjärven ladut ry hakemus/toimintasuunnitelma (jaettu 6.3.2017)
5 Eriävä kirjallinen mielipide (jaettu 6.3.2017)
Tiedoksi
Kilpisjärven ladut ry.
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Khall 232 § Kunnan avustus Raattaman Reitit ry:lle 2017
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää Raattaman Reitit ry:lle toiminta-avustusta
4.000 euroa.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 6.3.2017 § 80
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa latuja ja moottorikelkkauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:
-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)
-latujen hoidon vastuutahot
-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri
-moottorikelkkaurat kunnan alueella
-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri
-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää käydä evästyskeskustelun asiasta.
Selostus
Yhdistys on lähettänyt kunnanhallitukselle seuraavan toimintaavustusanomuksen:
”TOIMINTA-AVUSTUS ANOMUS
Raattaman Reitit ry. (aikaisemmin Kyrönperän Ladut ry) anoo avustusta
vuodelle 2017 toimintansa kulujen kattamiseen Enontekiön kunnalta 4000,00
€ (neljätuhatta euroa). Tämä on noin 13% vuosibudjetistamme.
Raattaman reitit ry. ylläpitää latuverkostoa Ylikyrön ja Raattaman kylien
ympäristössä, Enontekiön ja Kittilän kuntien alueella. Suurin osa latuverkostosta on Enontekiön kunnan alueella.
Hyvin hoidetulla ja turvallisella latuverkostolla on hyvin merkittävä
työllistävä vaikutus alueen matkailuyrityksille. Myös vapaa-ajan asuntojen rakentaminen latuverkoston läheisyyteen on lisääntynyt viime vuosina
ja näin kiinteistöverojen tuotto on myös kasvanut huomattavasti. Hyvät
ladut ja ulkoilureitit tekevät esim. kaavoitetun Hommakankaan alueen
kiinnostavaksi vapaa-ajan asumiselle ja näin ovat lisäämässä elinvoimaisuutta alueella.
Raattaman Reiteillä on viime vuoden aikana ollut vireillä voimakas palvelujen kehittäminen opastusjärjestelmän ja reittien turvallisuuden parantamisen osalta. Tämä työ on tapahtunut pääasiassa talkootyönä
Toivomme, että Enontekiön kunta suhtautuu myönteisesti anomukseemme ja on
tukemassa tältä osin Yli-Kyrön kylässä tapahtuvaa myönteistä kehitystä.
Suorituksen pyydämme osoittamaan Raattaman Reitit ry:n tilille.
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Kunnioittavasti
Raattamassa 31.8.2016
Aino Kyrö
puheenjohtaja
Raattaman Reitit ry”
Selostus
Hetan latujen kunnossapidosta ym. koskevasta mahdollisesta yhteistyösopimuksesta aiheutuu kunnalle työvoima ym. kustannuksia n. 5600 euroa vuodessa.
Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä kokouksessa.
Tiedoksi
Raattaman reitit ry.
Elinvoimalautakunta
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Khall 233 § Kunnan ylläpitämien latujen kunnossapito Hetan alueella
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Pyydetään
seuraavaan kokoukseen asiantuntija selvittämään asiaa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 6.3.2017 § 77
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa latuja ja moottorikelkkauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:
-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)
-latujen hoidon vastuutahot
-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri
-moottorikelkkaurat kunnan alueella
-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri
-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).
Käsittely
Kunnanhallitus kävi latujen ja moottorikelkkareittien osalta evästyskeskustelun.
Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo oli paikalla asiantuntijana kuultavana klo 11.30-12.00.
Puheenjohtaja Sari Keskitalo poistui kokouksesta klo 11.50. Puheenjohtajana jatkoi Jaakko Alamattila. Puheenjohtaja totesi, että hänen tilalleen
tulisi valita toinen pöytäkirjantarkastaja.
Elli-Maria Kultima esitti, että toiseksi pöytäkirjanpitäjäksi valitaan
Birgitta Eira. Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä. Kunnanhallitus valitsi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Birgitta Eiran.
Keskustelun jälkeen kunnanjohtajan muutti esityksen seuraavaksi:
Kunnanhallitus palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:
-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)
-latujen hoidon vastuutahot
-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri
-moottorikelkkaurat kunnan alueella
-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri
-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Selostus
Esitetystä yhteistyösopimuksesta aiheutuu kunnalle työvoima ym. kustannuksia n. 5600 euroa vuodessa. Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä
kokouksessa.
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Päätöshistoria
Tekn.ltk. 15.2.2017 12 §
Kunnan tekninen osasto on yhdessä kunnanjohdon sekä liikuntatoimen kanssa
neuvotellut Hetan alueen latureittien kunnossapidosta yhdessä Ounaksen
Tunturiladut Oy:n edustajien kanssa jäljempänä esitetyn mukaisesti.
SOPIMUS
Enontekiön Kunta (jäljempänä Kunta) ja Ounaksen Tunturiladut Oy (jäljempänä Huoltoyhtiö)
ovat tehneet seuraavan latureittien huoltoa ja talviajan kunnossapitoa
koskevan sopimuksen:
Kunta
1. Kunta vastaa siitä että reittien rakenteet (sillat) ovat siinä
kunnossa, että tamppareilla työskentely reiteillä maa-alueilla on
mahdollista. Edellisellä sopimuskaudella 2011-2016 reittien
rakenteet on rakennettu liikennekelpoisiksi.
2. Kunta vastaa kaikkien reittien pohjien kunnosta (lukuun ottamatta
kansallispuiston aluetta), jotta latuja voidaan esteettömästi vetää
mm. poistamalla tykkylumien reitille kaatamat puut.
3. Kunta vastaa kuntorataladun / valaistun ladun hoidosta
arkipäivisin. Kunnossapito aloitetaan loka-marraskuun vaihteessa
lumitilanteen salliessa.
4. Kunta vastaa Hetan ja Pyhäkeron majan välisten itä- ja länsilatujen
sekä Hetan kodan yhdysladun hoidosta arkipäivisin. Kunnossapito
aloitetaan viikosta 8 lähtien jatkuen huhtikuun loppuun saakka.
5. Kunta vastaa Pahtajärven ladun hoidosta maanantaisin viikosta 8
lähtien huhtikuun loppuun saakka.
6. Kunta hoitaa puuhuollon Pahtajärven laavulle sekä Ounasjärvelle
huoltoyhtiön toimesta rakennettavalle kahdelle tulipaikalle.
Huoltoyhtiö
7. Huoltoyhtiö vastaa Ounasjärven eteläpuolen (ns. tunturireitit)
latureittien hoidosta kokonaisvaltaisesti, lukuun ottamatta
kohdassa 4 mainittuja latuja.
8. Huoltoyhtiö vastaa reittien nuotiopaikkojen puuhuollosta.
9. Huoltoyhtiö huolehtii siitä, että latureitit pohjustetaan,
vesialueet merkitään, keväällä merkinnät puretaan ja varastoidaan.
Kunta luovuttaa varastossaan olevat reittimerkit Huoltoyhtiön
käyttöön.
10.
Ounasjärven jäälle merkataan uusi n. 7 km pitkä latu, jonka
merkkauksista ja ylläpidosta vastaa huoltoyhtiö. Puuhuollosta
vastaa kunta kohdan 6 mukaisesti.
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11.
Kunta vuokraa tarvittaessa huoltoyhtiön kaluston
huoltotarpeisiin paloaseman tampparitallia(40 m2) erikseen
sovittavana vuokra-aikana. Vuokrauksesta laaditaan erillinen
sopimus.
Yleistä
Sopimuksen osapuolet antavat aina tarvittaessa koneapua toisilleen mahdollisuuksien mukaan esim. konerikon sattuessa. Näistä kustannuksista
osapuolet sopivat tapauskohtaisesti.
Huoltoyhtiö voi periä vapaaehtoista latumaksua reittien käyttäjiltä.
Tämä sopimus astuu voimaan 1.1.2017 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on 3 kk.
Enontekiö

______/_____ 2016

Enontekiön kunta

Ounaksen Tunturiladut Oy

Jari Rantapelkonen
kunnanjohtaja

Helinä Hautamäki
hallituksen. pj.

Kimmo Lämsä
Tekninen johtaja

Pertti Niemi
hallituksen vpj

Ehdotus: (tekninen johtaja)
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että neuvoteltu sopimus
hyväksytään esitetyssä muodossa. Sopimuksessa on kysymys kunnan asukkaiden lähiliikuntapaikkojen virkistyskäytön mahdollistavasta ylläpidosta.
Sopimuksenmukaiset kustannukset ovat kunnan osalta n. 5600€/v. Kustannukset katetaan momentilta lähiliikuntapaikat ja ladut.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
---------Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
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Khall 234 § Vapaa-aikasihteerin ja kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin
virkojen perustaminen ja täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää perustaa vapaa-aikasihteerin viran 1.9.2017 lukien. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).
Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja kehittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoijana. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.
Kunnanhallitus päättää perustaa kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin
viran 1.9.2017 lukien. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja koulutus tai kokemus viestinnän suunnittelusta ja
toteutuksesta. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori vastaa kulttuuri- ja
kirjastopalveluiden hoidosta ja kehittämisestä sekä Enontekiön kuntakonsernin viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Tehtävään sisältyy kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
suunnittelu ja koordinointi. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.
Kunnanhallitus totesi, että kokouksessa jaetut hakuilmoitukset sisällytetään selostusosaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää perustaa vapaa-aikasihteerin viran ja kulttuurija viestintäkoordinaattorin viran sekä laittaa virat haettavaksi.
Tarkempi esitys virkojen perustamisesta tuodaan kokoukseen.
Selostus
Valmistelutyöryhmä on todennut selvityksessä, että tavoitteena on täyttää
vapaa-aikasihteerin virka 1.6.2017 alkaen sekä kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin virka 1.8.2017 alkaen. Virkojen palkkauskustannukset käyvät ilmi kunnanhallituksen 19.4.2017 käsittelyssä.
Työryhmän selvityksessä vapaa-aikasihteerin koulutusvaatimuksena olisi
soveltuva korkeakoulututkinto (AMK) ja kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin ylempi korkeakoulututkinto. Tarkempi kuvaus kelpoisuusehdoista ja
tehtävistä toimitetaan ennen kokousta sähköpostilla.
Kunnassa on vapaa-aikasihteerin ja kirjasto-kulttuuritoimenhoitajan virat, joiden kelpoisuusehdot, tehtäväkuva ja virkanimikkeet muuttuvat.
Hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta
sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman toimialansa
osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista
päättää kunnanhallitus.
Vapaa-aikasihteerin viran hakuilmoitus:
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Enontekiön kunta julistaa haettavaksi
VAPAA-AIKASIHTEERN VIRAN
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).
Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja kehittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoijana.
Arvostamme kokemusta virkaan sisältyvistä tehtävistä, aktiivista kehittämisotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee
toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.
Lisätietoja antaa:
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi”
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin viran hakuilmoitus:
”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi
KULTTUURI- JA VIESTINTÄKOORDINAATTORI
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
koulutus tai kokemus viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori vastaa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden hoidosta ja kehittämisestä sekä Enontekiön kuntakonsernin viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Tehtävään sisältyy
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien suunnittelu ja
koordinointi.
Arvostamme kokemusta virkaan sisältyvistä tehtävistä ,aktiivista kehittämisotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee
toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhal-

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
3.7.2017

Sivu
35

litus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.
Lisätietoja antaa:
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi”
Sivistyslautakunta 11.5.2017 65 §
LAUSUNTO KUNNANHALLITUKSELLE VAPAA-AIKATOIMEN VIRKAJÄRJESTELYEHDOTUKSESTA
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyy työryhmän esittämän vapaa-aikatoimen virkojen
valmistelutyöryhmän esityksen mikäli siihen saadaan lisämääräraha.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta hyväksyy työryhmän esittämän vapaa-aikatoimen virkojen
valmistelutyöryhmän esityksen sillä ehdolla, että uusi virka laitetaan
haettavaksi vasta 1.1.2018 alkaen ja siihen voidaan varata määräraha,
joka ei ole aikaisemmista toiminnoista pois.
Selostus:
Kunnanhallitus toimittaa päätöksellään 19.4.2017 § 128 vapaa-aikatoimen
virkojen valmisteluryhmän esityksen sivistyslautakunnan käsittelyyn, minkä jälkeen kunnanhallitus käsittelee asian.
Kunnanhallitus 19.4.2017 128 §
Valmisteluryhmän esitys vapaa-aikatoimen viroista
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vapaa-aikatoimen virkojen valmisteluryhmän esityksen ja toimittaa sen sivistyslautakunnan käsittelyyn, minkä
jälkeen kunnanhallitus käsittelee asian.
Selostus
Kunnanhallitus nimesi 6.3.2017 valmisteluryhmän valmistelemaan vapaaaikatoimen virkojen kokonaisuutta. Valmistelussa tuli huomioida ainakin
seuraavat linjaukset
- kunnanvaltuuston hyväksymät kuntakonsernin tavoitteet
- kunnan organisaatiomuutokset uutta kuntalakia ja muita lakeja vastaaviksi
- kunnan toiminnan muutos prosessikeskeisemmäksi
- muutosjohtamisen ja viestinnän huomioiminen tehtävissä
- viran sisältöjen tarkasteleminen siten, että tulevat muutokset pyritään
ennakoimaan.
Kunnanhallitus nimesi valmisteluryhmään rehtori-sivistystoimenjohtajan,
sivistyslautakunnan puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan,
hallintojohtajan ja kunnanjohtajan. Valmisteluryhmä voi kuulla tarvitta-
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essa asiantuntijoita. Valmisteluryhmän tuli tehdä esitys kunnanhallitukselle 2.5.2017 mennessä.
Valmisteluryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Liitteenä on valmisteluryhmän esitys vapaa-aikatoimen viroista kunnanhallitukselle.
Taloustoimikunta nimesi vuonna 2016 neljä työryhmää tekemään esitykset
vuosittaisista toimenpiteistä euromäärineen (säästöt, tulonlisäykset).
Sivistystoimen työryhmän esityksessä on sivistystoimen virkojen osalta
laitettu säästöarvioksi vuodelle 2017 20000 euroa. Muiden vuosien osalta
säästöarviota ei ole kirjattu esitykseen.
Mikäli valmisteluryhmän esittämät virat hyväksyttäisiin, sivistyksen
osuudeksi jäisi kustannusarvion mukaan 66180 euroa/vuosi, kun sivistyksen
aikaisemmassa kahden viran mallissa kustannus oli 100200 euroa/vuosi.
Näin ollen taloustoimikunnassa esitetty sivistystoimen virkojen säästötavoite olisi suurempi kuin 20000 euroa.
Liite
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Khall 235 § Talousarvion toteutuminen 1-/2017
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumisen 1-5 tiedoksi ja edellytti, että vastuuviranhaltijat ja lautakunnat kiinnittävät erityistä
huomiota tiukkaan kulukuriin ja talouden seurantaan niin, että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2017 mukaisina.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-5 tiedoksi ja edellyttää, että vastuuviranhaltijat ja lautakunnat kiinnittävät erityistä
huomiota tiukkaan kulukuriin ja talouden seurantaan niin, että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2017 mukaisina.
Selostus
Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttänyt, että
talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja tytäryhtiöiden
on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle päävastuualueittain osavuosikatsaus kolme kertaa vuodessa: Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa vuodessa: tammi–maaliskuulta 11.4.
mennessä, tammi-kesäkuulta 7.8. mennessä ja tammi–syyskuulta 6.10. mennessä. Lisäksi päävastuualueiden tulee seurata toteutumista kuukausittain.
Selvitys toteutumisesta annetaan kokouksessa.
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Khall 236 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2016 ja toimittaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2016 ja toimittaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Selostus
Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016 on liitteenä.
Liite
6 Henkilöstöraportti 2016
Tiedoksi
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Khall 237 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti todeta kunnanvaltuuston päätökset
laillisiksi ja panna ne täytäntöön lukuun ottamatta valtuuston päätöstä
12.6.2017 § 42/ tarkastuslautakunnan vaali.
Kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että valtuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan kunnan virkasuhteessa olevan Heikki Järvistön, joka ei
ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Perustelu: Kuntalain 75 §:n
mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa kunnanvaltuuston päätöksen
12.6.2017 § 42/Tarkastuslautakunnan vaali tältä osin valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Heikki Järvistön tilalle vaalikelpoisen jäsenen tarkastuslautakuntaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset laillisiksi ja
panna ne täytäntöön lukuun ottamatta valtuuston päätöstä 12.6.2017 § 42/
tarkastuslautakunnan vaali.
Kunnanhallitus toteaa, että valtuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan
kunnan virkasuhteessa olevan Heikki Järvistön, joka ei ole vaalikelpoinen
tarkastuslautakuntaan. Perustelu: Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen
tarkastuslautakuntaan ei ole henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa.
Kunnanhallitus päättää palauttaa kunnanvaltuuston päätöksen 12.6.2017 §
42/Tarkastuslautakunnan vaali tältä osin valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Heikki Järvistön
tilalle vaalikelpoisen jäsenen tarkastuslautakuntaan.
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.
Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 17.5.2017 ja 31.5.2017 ja käsitellyt seuraavat asiat:
KV 17.5.2017
21 §
22 §
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mahdollisesti tehtävät muutokset
Kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin hyväksyminen
Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017
Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet

KV 31.5.2017
26 §
27 §
28
29
30
31
32

§
§
§
§
§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan
mahdollisesti tehtävät muutokset
Arviointikertomus 2016
Vuoden 2016 tilinpäätös
Perusterveydenhuollon järjestäminen
Hallintosäännön hyväksyminen
Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet

KV 12.6.2017
33 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan
mahdollisesti tehtävät muutokset
35 § Kuntavaalien 2017 valtuutetut ja varavaltuutetut
36 § Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
37 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
38 § Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen
39 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo
40 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
41 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
42 § Tarkastuslautakunnan vaali
43 § Keskusvaalilautakunnan vaali
44 § Elinvoimalautakunnan vaali
45 § Hyvinvointilautakunnan vaali
46 § Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali
47 § Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali
48 § Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston
jäsenen vaali
49 § Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten
vaali
50 § Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen
51 § Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali
52 § Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali
53 § Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
54 § Kunnan edustajien valitseminen Revontuli-opiston jaostoon
55 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta
56 § Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys ry:n
valtuuskuntaan
57 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston
jäsenten vaali
58 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta
59 § Kunnan edustajan valitseminen kuntapäiville
60 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen
61 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen
62 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
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Khall 238 § Tornionlaakson neuvoston hallituksen jäsenen ja varajäsenen
valinta 2017-2019
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Tornionlaakson Neuvoston hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi kunnanjohtajan ja varajäseneksi kunnanhallituksen puheenjohtajan toimikaudelle 2017-2019.
Käsittely
Jaakko Alamattila esitti, että valitaan hallitukseen kunnanjohtaja ja
varalle kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää valita Tornionlaakson Neuvoston hallitukseen varsinainen jäsen ja varajäsen toimikaudelle 2017-2019.
Selostus
Tornionlaakson Neuvosto pyytää kuntaa valitsemaan hallitukseen jäsenen
sekä varajäsenen toimikaudelle 2017 - 2019.
Neuvoston ohjesäännön 9 §:
"Tornionlaakson Neuvoston operatiivisesta toiminnasta vastaa hallitus
toiminnanjohtajan avustamana. Jokainen jäsenkunta valitsee
oman jäsenensä sekä varajäsenen Torinonlaakson Neuvoston hallitukseen.
Tornionlaakson Neuvosto nimittää hallituksen, joka koostuu
yllämainituista jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, sekä nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle nimetään henkilökohtaiset varajäsenet."
Tiedoksi
Valitut
Luottamushenkilökortisto
Tornionlaakson neuvosto
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Khall 239 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei pöytäkirjoissa olevia, ottooikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Käsittely
Kunnanjohtajan antoi seuraavan päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi lukuunottamatta sivistyslautakunnan 29.5.2017 § 88 ja totesi, että hän on esteellinen ko. asiassa, joten ei voi toimia esittelijänä.
Jari Rantapelkonen, Outi Kurkela ja Leni Karisaari ilmoittivat olevansa
esteellisiä sivistyslautakunnan pöytäkirjassa 29.5.2017 §:n 88 osalta
sekä poistuivat kokouksesta em. pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus valitsi Outi Kurkelan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi
Elina Rousu-Karlsenin.
Puheenjohtaja selosti asian sivistyslautakunnan 29.5.2017 § 88 osalta ja
esitti, että sivistyslautakunnan 29.5.2017 §:ää ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 22.5.20172.7.2017
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaava emäntä
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
- Pöytäkirja 29.5.2017
Tekninen lautakunta
- 18.5.2017
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Khall 240 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Seppo Alatörmänen: Enontekiön Kehitys Oy:n yhtiökokous ja yhtiön hallituksen jäsenet.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon klo 18.45-18.50, minkä jälkeen
puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entiselle kokoonpanolla.
Kunnanhallitus päätti, että esitykset hallituksen jäsenistä toimitetaan
Seppo Alatörmäselle sähköpostilla.
Unto Kultima:
-Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky. yhtymävaltuusto/Vuokrasopimusten
tekeminen Enontekiön kunnan tiloista.
-Kutsutaksi kulkee Käsivarren suunnalla harvoin, kerran kuukaudessa. Kultima on ottanut asian esille perusturvan kanssa.
Elli-Maria Kultima:
-Yhteydenotto Enontekiön alueen hotellien omistajaan.
-Kilpisjärven venesataman vuokraaminen ja alueelle tarvittava portti tulisi selvittää.
Janne Näkkäläjärvi
-Elinvoimalautakunnan kokouksen 30.6.2017 päätös koskien koulukuljetuksia
ja asian valmistelu
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Khall 241 § Luokanopettajan viransijaisen valinta
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita luokanopettajan viransijaiseksi ajalle 8.8.2017 – 2.6.2018 Miia Rantalan ja varalle Jenni Kivisen.
Tehtävän määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää valita luokanopettajan viransijaiseksi ajalle
8.8.2017 – 2.6.2018 Miia Rantalan ja varalle Jenni Kivisen.
Tehtävän määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.
Selostus
Kaisa Heikkilä on ilmoittanut, että hän ei ota luokanopettajan viransijaisuutta vastaan.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 31.5.2017 § 177
Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 3.5.2017 § 46
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kumota sivistyslautakunnan päätöksen
3.5.2017 § 46 ja päätti valita luokanopettajan viransijaiseksi ajalle
8.8.2017 – 2.6.2018 KK Kaisa Heikkilän.
Tehtävän määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää kumota sivistyslautakunnan päätöksen 3.5.2017 § 46
ja päättää valita luokanopettajan viransijaiseksi ajalle 8.8.2017 –
2.6.2018 KK Kaisa Heikkilän.
Käsittely
Puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu valtuustoseminaarin ja valtuuston kokouksen jälkeen klo 21.40.
Kunnanjohtaja muutettu ehdotus:
Tehtävän määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.
Selostus
Kunnanhallitus päätti 22.5.2017 § 171 yksimielisesti käyttää ottooikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 3.5.2017 § 46 ja päätti, että
asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Sivistyslautakunnan 3.5.2017 § 46 päätöksellä valittu TTM Jenni Kivinen
ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Virkaa haki kaksi kelpoisuusvaatimukset
täyttävää hakijaa.
Peruste: Laki kunnallisesta viranhaltijasta § 5:
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”Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan
ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan
päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.”
Päätöshistoria
Sivistyslautakunta 3.5.2017 § 46
LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA (velvollisuus opettaa liikuntaa,
sijoituspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu)
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Ehdotus annetaan kokouksessa haastattelujen jälkeen.
Haastattelujen ja keskustelujen jälkeen kokouksessa annettiin seuraava
ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan viransijaiseksi
ajalle 8.8.2017 – 2.6.2018 TTM Jenni Kivisen.
Valinnan perusteluina on hänen terveystiedon ja terveysliikunnan aineopettajan opinnot (tunneista noin puolet liikuntaa)ja tehtävän aikaisempi
hoitaminen kuluneen kevät-lukukauden ajan.
Varalle valitaan KK Kaisa Heikkilä.
Tehtävän määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.
Valitun ei tarvitse toimittaa rikosrekisteriotetta eikä myöskään noudateta koeaikaa, koska hän on jo kunnan koulutoimen palveluksessa.
Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304020.
Selostus:
Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.4.2017 § 40 auki laitettavista viroista ja toimista.
Luokanopettajan viransijaisuus (velvollisuus opettaa liikuntaa, sijoituspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu) on ollut haettavana TE-palveluiden
sivuilla. Hakuaika päättyi 24.4.2017 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 4 kpl, joista kahdella on muodollinen kelpoisuus.
Yksi hakemus tuli myöhästyneenä hakuajan päättymisen jälkeen.
Yhteenveto hakijoista liitteenä.
Liite
7 Yhteenveto hakijoista (nähtävillä kokouksessa)
Tiedoksi
Hakijat
Elinvoimalautakunta
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Khall 242 § Peltovuoman kyläläiset ry:n hakemus korottomasta lainasta
Päätös
Kunnanhallitus päätti myöntää Peltovuoman kyläläiset ry:lle 5000 euron
korottoman lainan hankkeen toteuttamiseen. Laina maksetaan takaisin heti
kun Peltovuoman kyläläiset ry on saanut hankerahoituksen.
Merkitään, että viranhaltijat valtuutetaan selvittämään ja toimeenpanemaan lainaa koskeva korkoasia, mikäli lainsäädäntö vaatii koron.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää myöntää Peltovuoman kyläläiset ry:lle 5000 euron
korottoman lainan hankkeen toteuttamiseen. Laina maksetaan takaisin heti
kun Peltovuoman kyläläiset ry on saanut hankerahoituksen.
Selostus
Peltovuoman kyläläiset ry/sihteeri-rahastonhoitaja Tuula Angeli on
16.6.2017 toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan hakemuksen.
”LAINAHAKEMUS
Peltovuoman kyläläiset ry on hakenut ja saanut Leader-rahoitusta ”Kylät
harrastamaan” ohjelmasta. Tarkoituksena on tämän kesän aikana kunnostaa
koululla olevia lasten kiipeilyvälineitä ja hankkia pari leikkivälinettä
lisää. Lisäksi kunnostamme kylän uimarannalla olevia rakennelmia ja Grillikotaa.
Kustannusarviomme on 7095,00 € ja avustus 4611,75 €.
Peltovuoman kyläläiset ry:n hallitus päätti kokouksessaan 15.6.2017 hakea
Enontekiön kunnalta lainaa 5000,00 €, jotta saisimme toteutettua suunnitelmamme. Peltovuoman kyläläiset ry maksaa lainan takaisin välittömästi
saatuamme avustuksen tilillemme.
Hankkeen toteutus pitää tapahtua syyskuun loppuun mennessä, lokakuussa
tehdään tilitys, mutta saamani tiedon mukaan avustus on odotettavissa
maksatukseen vasta vuoden 2018 alkukevään aikana.
Peltovuoman kyläläiset ry:n hallitus toivoo myönteistä päätöstä ettei
hankkeemme jää kesken.”
Tiedoksi
Peltovuoman kyläläiset ry.
Kirjanpito
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Pykälät
217-242

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 217, 218, 219, 223,227, 229,230,233,235,
237,239,240.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 220,221,222,224,225,226,231,232,234,236,
238,241,242.

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: 220,221, 222,224, 225,226,231,232,234,236,
238,241,242.

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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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: Faksi: 029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus

valitusaika

pykälät 228.

30 päivää

Hallintovalitus

valitusaika

pykälät –
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
pykälät

valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei oteta lukuun.
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja
kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
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Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain
21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä
voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös
nimi, osoite ja postiosoite
–

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1)
nimi, osoite ja postiosoite
–

pykälät

Oikeudenkäyntimaksu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallintooikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki).
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165
Käyntiosoite: Ounastie 165
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi
Faksinumero: 016 556 229
Puhelinnumero: 040 487 6980
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15
Lisätietoja
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
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