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9 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallin
tosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja s11nä on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta pääte
tään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Puheenjohtaja toimii myös kokouksessa esittelijänä. 

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkas
tajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan ko
kouksiin. 

Tarkastuslautakunta on päättänyt 11.12.2013 §:ssä 46, että 
kokouskutsut ja esityslistat lähetetään lautakunnan varsi
naisille jäsenille 7 päivää ennen lautakunnan kokousta. Seu
raavan kokouksen ajankohta sovitaan 14 päivää ennen kokousta 
tai viimeisimmän kokouksen yhteydessä. Esityslista ja ko
kouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse 7 päivää ennen 
kokous ja erikseen sovittaessa postitse. 

Jos varsinaisen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, 
hänen tulee toimittaa tieto estyneenä olemisesta ja esitys
lista varajäsenelleen hyvissä ajoin. 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös
Valtaiseksi. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkasta
jaksi valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. Sihteerinä toimii 
tilintarkastaja. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Helinä Hautamäki ja Hannu 
Ranta. Muutoin päätettiin esityksen mukaisesti. 

Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _ / _ 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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11 § Johtava lääkäri Teemu Taulavuoren ajankohtaiskatsaus klo 
09.05 - 10.15 

Ehdotus: Kuullaan ja merkitään tiedoksi kuultu esittely. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tietoa tulee val
tuustolle perusterveydenhuollon tilanteesta säännöllisesti. 

Jäsen Hannu Ranta saapui kokoukseen klo 9.19. 

L!: a'e_RpKhall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä / 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Hallintojohtaja Leni Karisaaren ajankohtaiskatsaus klo 10.20 
- 11. 35 

Ehdotus: Kuullaan ja merkitään tiedoksi kuultu esittely . 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Esimiestyö on haasteellista, työnkiertoa olisi mielenkiin
toista saada lisättyä kunnassa, tulevaisuudessa on digi
loikkaan liittyen tapahtumassa koko ajan joka vaikuttaa kun
nan työskentelytapoihin, tehtäväkuvat on laadittu työnteki
jöille ja asianhallintajärjestelmä on muuttumassa. Luotta
musmiesten kiinnostus kouluttautumisiin on ollut vähäistä. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultiman ajankoh
taiskatsaus, klo 11.35 - 13.15. 

Ehdotus: Kuullaan ja merkitään tiedoksi kuultu esittely. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Keskusteltiin hallintouudistuksen käytännön toteutumisesta, 
luottamusmiesten ja viranhaltijoiden yhteistyöstä ja muutok
sen sisäistämisestä. Näyttää siltä, että viranhaltijat ovat 
sisäistäneet muutoksen luottamusmiehiä helpommin. Kunnassa 
on päätetty tehdä työhyvinvointikartoitus sekä ylipäänsä li
sätä vuoropuhelua toimijoiden kesken. Luottamushenkilöiden 
jaksamista luottamustehtävissä ei seurata systemaattisesti. 

Varajäsen Alpo Peltovuoma oli kokouksesta pois klo 12.45-
13.15. 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 13.15-14.00 

Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _ / _ 20_ 

Pöytäkirjanpitäjä 
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14 § Henkilöstöjohtaja Matti Ikosen vastaus tarkastuslautakunnan ky
selyyn 

Tark.ltk 15.1.2019 

4 § Henkilöstöjohtaja Matti Ikosen esittäytyminen ja 
ajankohtaiskatsaus kunnan henkilöstöasioista, klo 10.30 -
12.15 

Ehdotus: Kuullaan ja merkitään tiedoksi kuultu esittely. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Tarkastuslautakunta kysyy henkilöstöjohtajalta miten kunta 
seuraa milloin ja missä tilanteissa peräkkäisiä määräaikai
sia työsopimuksia on ketjutettu ja onko ketjuttaminen sal
littua? Miten varmistetaan, että määräaikaisessa työsuh
teessa olevia työntekijöitä ei kohdella eri tavoilla? 

Miten varmistetaan, että ei muodostu jääviysongelmaa hyvin
vointipalveluiden henkilöstöjärjestelyissä (esim. palkkaus, 
kehityskeskustelut), jos esimiehenä toimisi työntekijän lä
hiomainen vai voiko suorana esimiehenä toimia ylipäänsäkään 
lähi sukulainen? 

Tiedoksi: Matti Ikonen 

Tark.ltk 18.2.2019 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi saatu vastaus. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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MUUT ASIAT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussa rnainitsernaton
kin asia. Laajakantoisena asia on kuitenkin syytä valmis
tella ennakkoon ennen päätöksentekoa. 

Ehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Päätös: 

1. Käytiin läpi sidonnaisuusilmoituksista tapahtuneet muutok
set 

Sidonnaisuusilmoitukset: 

- poistetaan Annikki Kallioniemi, hyvinvointiltk esittelijä, 
perusturvajohtaja 
lisätään uutena Pekka Keskitalo, kunnanhallituksen varajä
sen 
Keskitalo Pigga, elinvoimaltk jäsen, määräaikainen lapin 
yliopisto, porotalous, Saamelaiskäräjien jäsen 
lisätään Anna-Maria Näkkäläjärvi, hyvinvointiltk esitte
lijä, johtaja sosiaalityöntekijä, Näkkälän paliskunta, 
Enontekiön yhteismetsä hoitokunnan jäsen 
Peltovuoma Riitta, elinvoimaltk esittelijä, hallinnollinen 
rehtori, OAY paik.yhd, hallituksen varajäsen, LC Enonte
kiön 2 varapj. 

Päätettiin lisätä ja julkaista nämä muutokset kunnan netti
sivuille. 

Puuttuu: 
Jenni Peteri, Joni Kotavuopio, Pasi Ikonen 

Tiedoksi: valtuusto, asianosaiset, Pia Korva O\".. 'B ?,,?,o 

2. Keskusteltiin koulutuksista. Halukkaat menevät Ouluun kou
lutukseen. 

3. Seuraava kokous pidetään 31.3.2020, klo 10.00 alkaen. 
Aiheena tilinpäätös 2019 (esittelijä kunnanjohtaja, hal
lintojohtaja, pääkirjanpitäjä). 

Tiedoksi: asianosaiset, Raili Vienola 

Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. 

Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _ / _20 

Pöytäki rjanpitäjä 


