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Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Keskiviikkona 7.12.2016 klo 17.00 – 21.20 

  (valtuustoseminaari n. klo 13) 

        

 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

SAAPUVILLA  Alamattila Jaakko   Kimmel Miliza 

OLLEET JÄSENET   Alatörmänen Seppo   Kotavuopio Kari 

 Eira Birgitta   Kultima Elli-Marja 

 Eira-Keskitalo Satu-Marja  Kurkela Outi 

 Hautamäki Helinä   Mäkitalo Pentti  

 Juuso Berit-Ellen   Näkkäläjärvi Janne 

 Keinovaara Ulla   Ranta Hannu 

 Keskitalo Sari   Syväjärvi Ulla-Maija 

 Keskitalo Tuomas              Kultima Unto, vv. 

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA Rantapelkonen Jari, kunnanjohtaja 

OLLEET   Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

  Kimmo Lämsä, tekninen johtaja § 44 

  Sanja Uusikartano, kirjanpitäjä § 45 

   

   

   

   

ASIAT  § 40 –  46 §  

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

     

  

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Outi Kurkela   Birgitta Eira  

 

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  14.12.2016 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   
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ASIALISTA  

 

 

 

40 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

41 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät  

     muutokset 

42 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099031 kiinteistöjen osto,  

     kustannuspaikkaan 099055 terveysasemankunnostus 

43 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099031 kiinteistöjen osto,  

     kustannuspaikkaan 099058 Luppokoti 

44 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099120 tulvasuojaus Tsahkaljoki/  

     Kilpisjärvi, kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin kunnostaminen  

45 § Vuosien 2017-2019 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

46 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 40 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Tuomas Keskitalon 

tilalle on saatu varavaltuutettu Unto Kultima. Berit-Ellen Juuso ja 

Elli-Maria Kultima ovat ilmoittaneet esteen, mutta heidän tilalleen ei 

ole saatu varavaltuutettua. Miliza Kimmel ja Kari Kotavuopio eivät ole 

paikalla. Puheenjohtaja totesi, että näin ollen paikalla on tällä het-

kellä 12 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu, joten kokous 

on päätösvaltainen.  

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 30.11.2016 ja lähetetty 

samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle 

ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kut-

suttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 41 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityk-

sestä Outi Kurkela ja Janne Näkkäläjärven esityksestä Birgitta Eira.    

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 14.12.2016 mennessä. Pöytäkirja pidetään ylei-

sesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14.00 alkaen 

virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt  42 Investointimäärärahan siirto kohteesta 099031 kiinteistöjen osto, 

kustannuspaikkaan 099055 terveysaseman kunnostus 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Khall 21.11.2016 248 § 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Tekninen lautakunta 1.11.2016 121 §  

 

Selostus: 

Terveysaseman investointiin oli varattu 100 000€ mikä sisälsi iv-koneen uusi-

misen, tarvittavine kirvesmiestöineen. Kustannuksia kohteeseen kirjautui 

112 527,88€. Ylityksen aiheutti alkuperäisestä korkeampi iv-urakkatarjous 

n.8000€, lisätöitä aiheutti myös hammashoitolaan vietävät iv-kanavat mitkä 

jouduttiin rakenteiden vuoksi kiertämään alakattojen yläpuolitse. Näiden li-

säksi poistettiin vanha kattila pannuhuoneesta. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan 

valtuustolle: 15 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta: 099031 Kiin-

teistöjen osto (50 000€), kustannuspaikalle 099055 Terveysasemankunnostus 

(100 000€). 

 

Terveysaseman kunnostuksen investoinnin yhteissummaksi muodostuu 115 000€ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

--------------  

 

 

Tiedoksi  

Tekninen lautakunta  

Kirjanpito 
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Kvalt 43 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099031 kiinteistöjen osto, 

kustannuspaikkaan 099058 Luppokoti 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Khall 21.11.2016 249 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

 

Tekninen lautakunta 1.11.2016 122 §  

 

Selostus: 

Luppokodin hoitajakutsu ja paloilmoitin järjestelmän uusimisen investointiin 

oli varattu 40 000€. 

Kustannuksia kohteeseen kirjautui 40 704,41€. 

Laitteiston hankintahinta oli n. 36 000€, loppuosan muodostui käyttäjien li-

säosien vaatimuksista. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan 

valtuustolle: 750€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta: 099031 Kiinteis-

töjen osto (50 000€), kustannuspaikalle 099058 Luppokoti (40 000€). 

 

Luppokodin investoinnin yhteissummaksi muodostuu 40 750€ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

--------------  

 

Tiedoksi  

Tekninen lautakunta  

Kirjanpito 
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Kvalt 44 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099120 tulvasuojaus Tsah-

kaljoki/Kilpisjärvi, kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin kunnostaminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla asiantuntijana vastaamassa valtuu-

tettujen kysymyksiin.  

 

Päätöshistoria 

Khall 21.11.2016 250 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että investointisuunnitelma ja -prosessi tulee olla 

läpinäkyvämpi ja mikäli investointisuunnitelmasta poiketaan on syyt ja pro-

sessin vaiheet kirjattava. Teknisen johtajan on oltava tietoinen poikkeamis-

ta. Esitystä ei kannatettu.  

       

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Tekninen lautakunta 1.11.2016 123 §  

Selostus: 

Liikuntahallin investoinnissa oli alun perin varauduttu lämmityksen ja ilmas-

toinnin automatiikan uusimiseen, mihin oli varattu 10 600€. 

 

Kohteessa paljastui lisäksi naisten puolen pukutiloissa lattialaattojen ir-

toamista, tarkemmassa tarkastelussa ilmeni että lisäksi kaikki suihkutilojen 

lattialaatat sekä naisten wc:n lattialaatoitukset olivat osin irti pohjasta. 

Puku-, suihku sekä wc-tilojen lattialaatoitukset, vesieristeineen uusittiin. 

Entiset lattiakaivot poistettiin ja uudet kaivot asennettiin sekä lattiakal-

listukset korjattiin. Suihkutilojen seinälaatoitukset uusittiin ja vesieris-

tettiin, kattoon asennettiin panelointi. Muiden seinäpintojen osalle tuli 

huoltomaalaus. Kevyet väliovet uusittiin. Suihkusekoittimet huollettiin sekä 

kattovalaisimet uusittiin. Pukutilan penkkien puuosat uusittiin. 

Näistä muodostui kuluiksi 37 512,50 €. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan 

valtuustolle: 40000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta: 099120 Tul-

vasuojaus Tsahkaljoki/Kilpisjärvi (45 000€), kustannuspaikalle 099053 Liikun-

tahallin kunnostus (10 600€). 

Liikuntahallin kunnostus investoinnin yhteissummaksi muodostuu 50 600€ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

--------------  

Tiedoksi  

Tekninen lautakunta  

Kirjanpito 
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Kvalt 45 § Vuosien 2017-2019 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso val-

tuustoon nähden on kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan, perusturvalauta-

kunnan sekä teknisen lautakunnan toimintakate (ulkoiset nettomenot). 

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy liitteenä olevan talousar-

vion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017–2019. 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla 

ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista.  

Edelleen kunnanvaltuuston päätti, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä 

investointisuunnitelma hyväksytään valtuuston kokouksessa hyväksytyt muutok-

set huomioiden.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli talousarvioesityksen sisäl-

lön pääpiireissään ja toi esille talousarvion keskeisen sisällön: 

- Kuntastrategian jalkauttaminen 

- Siirrytään kuntakeskeisestä toimintamallista kuntakonsernimalliin 

- Uudistetaan poliittinen valmistelu- ja päätöksentekomalli 

- Valmistellaan kunnalle uusi organisaatio ja luovutaan hallintokunnista 

(uusi malli 1.6.2017 lukien) 

- Uudistetaan kunnan nykyinen kehitys- ja elinkeinotoimintamalli 

- Kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset kuntakonsernin toiminnan keskiöön 

- Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen 

- Kokeilukulttuuriin kannustaminen kunnan toiminnassa ja kehittämisessä 

- Kuntakonsernin kestävä talous ja velkaantumisen ehkäisy (tavoite tulo-

rahoituksen riittävyys -> vuosikate kattaa vähintään nettoinvestoinnit) 

- Selvitetään kustannustehokkuuden parantaminen varhaiskasvatuksessa, pe-

ruskoulussa, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimessa sekä selvitetään lukion 

kehittämisvaihtoehdot 

- Tarjotaan Hetta hiihtomaa ulkopuoliselle taholle, esim. yrittäjälle ja 

ostetaan lähiliikuntapalveluita ko. taholta 

- Tukipalvelut (ruokahuolto ja siivouspalvelut) siirretään yleishallinnon 

alaisuuteen 1.1.2017 lukien (budjetoitu vuodelle 2017 annetun raamin 

vertailtavuuden takia sivistykseen. Siirretään tarkat eurot, kun talo-

usarvio on hyväksytty). Määräraha- ja tuloarviosiirrot tuodaan kunnan-

hallitukselle ja lautakunnille tiedoksi, kun valtuusto on hyväksynyt 

talousarvion.  

- Tiedonhallinnan ja digitalisoinnin hyödyntäminen mm. asianhallintajär-

jestelmän ottaminen käyttöön ja sähköiset kokoukset  

 

Kiinteistöjen osalta tekninen toimi vastaa 1.1.2017 kiinteistöjen meno-

kohdasta 4390/Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalve-

lu. Em.  menokohtaan kirjataan rakennusten ja niihin kuuluvien kiintei-

den laitteiden korjauskulut, aurauskulut ja muut pihojen kunnossapito-

kulut sekä nuohouskulut. 

- Kiintiöpakolaisten vastaanotto vuonna 2017 
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- Kunnan tiloja kehitetään monitoimitiloiksi  

- Viestinnän kehittäminen digiaikaa vastaavaksi 

Keskustelun kuluessa kunnanvaltuusto piti tauon klo 19.30 – 19.50.  

Tauon päätyttyä puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatku-

van entisellä kokoonpanolla.  

 

Kunnanvaltuuston hyväksyi käyttötalouden sitovuustason esityksen mu-

kaisesti.  

 

Hallintojohtaja Leni Karisaari totesi, että taloussuunnitelmassa vuo-

delle 2019 on perusturvan osalta huomioitu sote-uudistus. Tuloslaskel-

massa ja rahoituslaskelmassa ko. vuoden osalta valtionosuudet perustu-

vat kuntaliiton lukuihin, mutta mm. verotulot on budjetoitu liian suu-

rina.   

 

Yleinen osa 

Birgitta Eira esitti, että yhteisiin tavoitteisiin kohtaan Hyvinvoiva 

kuntalainen lisätään tavoitteeksi Muistokivi/-lehto Kilpisjärvelle. 

Esitystä ei kannatettu. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yleisen osan. 

 

Käyttötalousosa  

 

Yleishallinto 

Outi Kurkela ja Birgitta Eira kannattivat kunnanhallituksen esitystä 

tuloskorteista.   

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yleishallinnon talousarvioesityksen. 

 

Sivistystoimi 

Birgitta Eira esitti ponnen, että hyvinvoiva kuntalainen saisi jatkos-

sa myös vapaa-aika- ja kulttuuripalveluja. 

 

Sari Keskitalo esitti, että lisätään sivistyksen tavoitteisiin kohtaan 

hyvinvoiva kuntalainen seuraava teksti: Kuntalaisen sivistyksen edis-

täminen mukaan lukien vapaa-ajantoiminta. Satu-Marja Eira-Keskitalo, 

Ulla-Maija Syväjärvi, Jaakko Alamattila ja Birgitta Eira kannatti esi-

tystä.  

Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli, voisiko valtuusto hyväksyä em. 

lisäyksen sivistystoimen tavoitteisiin, mikä hyväksyttiin yksimieli-

sesti.  

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi sivistystoimen talousarvioesityksen siten, 

että tavoitteisiin kohtaan hyvinvoiva kuntalainen lisätään seuraava: 

Kuntalaisen sivistyksen edistäminen mukaan lukien vapaa-ajantoiminta.  
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Perusturva 

Birgitta Eira esitti, että talousarviossa tulevaisuudessa huomioidaan 

suurimpien ostopalvelujen eriyttäminen omaksi kohdakseen pois hallin-

tokunnista. Esitystä ei kannatettu.  

Edelleen Birgitta Eira esitti, että lisätään vanhuspalveluihin 0,5 

henkilön palkkausmääräraha. Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, 

että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatet-

tu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannat-

tavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannat-

tavat Birgitta Eiran esitystä, jota Ulla Keinovaara on kannattanut, 

äänestävät ”EI”.  

Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suorite-

tussa äänestyksessä annettiin kymmenen (10) ”JAA”-ääntä (Alamattila 

Jaakko, Alatörmänen Seppo, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Hautamäki Heli-

nä, Keinovaara Ulla, Keskitalo Sari, Mäkitalo Pentti, Näkkäläjärvi 

Janne, Ranta Hannu, Kultima Unto) ja kaksi (2) ”EI”-ääntä (Eira Bir-

gitta, Syväjärvi Ulla-Maija) ja yksi (1) ”TYHJÄ” –ääni (Outi Kurkela), 

joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen kunnan-

valtuuston päätökseksi. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi perusturvan talousarvioesityksen. 

 

Tekninen toimi 

Kunnanvaltuusto hyväksyi teknisen toimen talousarvioesityksen. 

 

Tuloslaskelmaosa 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tuloslaskelman.   

 

Investointiosa 

Janne Näkkäläjärvi esitti, että kohta kiinteistöjen osto poistetaan.  

Helinä Hautamäki ja Pentti Mäkitalo kannattivat esitystä. 

 

Birgitta Eira ja Sari Keskitalo kannattivat kiinteistöjen oston osalta 

kunnanhallituksen esitystä.  

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, 

että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatet-

tu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannat-

tavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannat-

tavat Janne Näkkäläjärven esitystä, jota Helinä Hautamäki ja Pentti 

Mäkitalo ovat kannattaneet, äänestävät ”EI”.  

Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suorite-

tussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) ”JAA”-ääntä (Alatörmänen 

Seppo, Eira Birgitta, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Keskitalo Sari, Kul-

tima Unto, Kurkela Outi, Ranta Hannu) ja kuusi (6) ”EI”-ääntä (Alamat-

tila Jaakko, Hautamäki Helinä, Keinovaara Ulla, Mäkitalo Pentti, Näk-

käläjärvi Janne, Syväjärvi Ulla-Maija), joten puheenjohtaja totesi 

kunnanhallituksen esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi. 
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Seppo Alatörmänen esitti, että kohtaan liikuntahallin kunnostaminen 

varataan vuodelle 2017 20000 euron määräraha suunnitteluun. Satu-Marja 

Eira-Keskitalo, Ulla Keinovaara ja Jaakko Alamattila kannattivat esi-

tystä. Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto hyväksyä 

yksimielisesti em. lisäyksen, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

  

Sari Keskitalo, Seppo Alatörmänen ja Outi Kurkela kannattivat määrära-

han varaamista Kemi-Ounasjoen kalatiehen. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi investointiosan lisäyksellä, että liikunta-

hallin kunnostamiseen varataan vuodelle 2017 20000 euron määräraha 

suunnitteluun.  

 

Birgitta Eira esitti, että liitetään talousarvioasiakirjan loppuun 

taustamateriaalissa liitteenä olevat sivut 69-81. Ulla-Maija Syväjärvi 

kannatti esitystä.   

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, 

että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatet-

tu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannat-

tavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannat-

tavat Birgitta Eiran esitystä, jota Ulla-Maija Syväjärvi on kannatta-

nut, äänestävät ”EI”.  

Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suorite-

tussa äänestyksessä annettiin kymmenen (10) ”JAA”-ääntä (Alamattila 

Jaakko, Alatörmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Keinovaara Ulla, Keskita-

lo Sari, Kultima Unto, Kurkela Outi, Mäkitalo Pentti, Näkkäläjärvi 

Janne, Ranta Hannu) ja kolme (3) ”EI”-ääntä (Eira Birgitta, Eira-

Keskitalo Satu-Marja, Syväjärvi Ulla-Maija), joten puheenjohtaja tote-

si kunnanhallituksen esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi. 

 

Rahoitusosa 

Kunnanvaltuusto hyväksyi rahoitusosan huomioiden em. muutoksen inves-

tointiosaan. 

 

Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion taustamateriaalin.  

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen valtuusto piti hiljaisen hetken 

Imatran ampumistapauksen ja Enontekiön surmatyön johdosta.  

 
Päätöshistoria 

Khall 29.11.2016 259 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttöta-

lousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, sivistyslauta-

kunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan toimintakate (ulkoi-

set nettomenot). 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosiksi 

2017–2019. 
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan 

lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellis-

ta. Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja 

rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tar-

vittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että jatketaan talousarvion käsittelyä. Kunnanjohtaja 

totesi vielä, että hänen esityksensä on lyhyempi talousarvioasiakirja ja sii-

nä on taustamateriaalina laajempi versio. 

Kunnanhallitukselle jaettiin talousarvioasiakirjaan tarkennetut kohdat.  

 

Yleisosa 

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että kuntakonsernin yhteiset ta-

voitteet kohtaan hyvä johtaminen ja hallinto lisätään mittareihin kunnallis-

valitusten ja kanteluiden määrä sekä näistä saadut päätökset. 

Sari Keskitalo esitti, että lisätään poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

kohtaan mittariksi vuosittainen keskustelutilaisuus. 

Kunnanjohtaja muutti esityksensä em. mukaisiksi.  

 

Birgitta Eira esitti, että talousarvioasiakirjaan sisällytetään taustamateri-

aalissa oleva taulukko yhteenveto suurimpien tytäryhtiöiden talousarvioista 

2017. Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli 

tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan ni-

menhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta 

äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä, jota Janne 

Näkkäläjärvi on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 ”jaa” ääntä (Keskitalo 

Sari, Kultima Unto) ja 3 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Keinovaara Ulla, Näkkälä-

järvi Janne) sekä 1 tyhjä (Tonteri Antti). Puheenjohtaja totesi, että Birgit-

ta Eiran ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 

Yleishallinto 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Kunnanhallitus piti tauon tämän kohdan käsittelyn jälkeen klo 11.55-12.30, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanol-

la.  

 

Sivistystoimi 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Perusturva 

 

Birgitta Eira esitti, että Luppokodille lisätään 0,5 hoitajan lisäys, koska 

ei ole peruteltua maksattaa vanhuksilla erikoissairaanhoidon menoja. Esitystä 

ei kannatettu 
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Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Tekninen toimi 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Tuloslaskelmaosa 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Investointiosa 

 

Kunnanhallitus piti tauon tämän jälkeen klo 13.42-13.52, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Birgitta Eira esitti, että investointiosaan lisätään vuodelle 2018 vanhusten 

tehostettu palveluasumisyksikkö menot 85000 euroa ja vuodelle 2019 Luppokodin 

saneeraus menot 750000 euroa ja tulot 375000  euroa. Janne Näkkäläjärvi ja 

Ulla Keinovaara kannattivat esitystä. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli 

tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan ni-

menhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta 

äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä, jota Janne 

Näkkäläjärvi ja Ulla Keinovaara ovat kannattaneet, äänestävät ”ei”, Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 

”jaa” ääntä (Keskitalo Sari, Tonteri Antti) ja 4 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, 

Keinovaara Ulla, Kultima Unto, Näkkäläjärvi Janne). Puheenjohtaja totesi, 

että Birgitta Eiran ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti, että investointiosasta poistetaan Osuuspankin 

kiinteistöön ostoon varattu määräraha. Antti Tonteri kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli 

tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan ni-

menhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta 

äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Janne Näkkäläjärven esitystä, jota 

Antti Tonteri on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5”jaa” ääntä (Eira Bir-

gitta, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla, Kultima Unto, Tonteri Antti) ja 1 

”ei” ääntä (Näkkäläjärvi Janne). Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan 

esitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 

Hyväksyttiin em. muutoksella.  

 

Rahoitusosa  

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.   

 

Kunnanhallitus 21.11.2016 § 255 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti jatkaa kokousta 29.11.2016 klo 10. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja kävi lyhyesti läpi jaetut talousarvioasiakirjat ja totesi, että 

hänen esityksensä on lyhyempi talousarvioasiakirja ja siinä on taustamateri-
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aalina laajempi versio.  

Kunnanhallitus päätti jatkaa kokousta 29.11.2016 klo 10.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttö-

talousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, sivistyslau-

takunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan toimintakate (ul-

koiset nettomenot). 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosiksi 

2017–2019. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan 

lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellis-

ta. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tulos-

laskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn 

mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä 

tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 

kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakon-

sernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä 

valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 

vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäi-

nen vuosi. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-

strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousar-

viossa 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 taloussuunnitel-

massa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajan-

jaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrä-

rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää-

räraha 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. 

 

Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kun-

takonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita konsernitilinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion 

laatimista. Tarkoituksena on, että talousarviossa ja -suunnitelmassa esitet-

täisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia ta-

pahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen 
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konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja vel-

kojen vastaanottaminen sulautumisessa, toimintojen yhtiöittäminen, tytäryh-

teisöjen purkaminen tai muut olennaiset muutokset tytär- ja omistusyhteysyh-

teisöjen omistus- ja äänivallassa taikka merkittävät muutokset mainittujen 

yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa. Myös merkittävät tytäryhteisön 

investoinnit ja tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset reali-

soituvat takausvastuut voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan 

ottaa selostus merkittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen 

ja rahoitusaseman kehittymisestä sekä niiden toimintaan liittyvistä olennai-

sista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 

 

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että 

alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erilli-

sellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla 

erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoi-

menpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  

 

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilin-

päätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa 

sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen ali-

jäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä 

(148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta 

enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayhtymään) 

on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta 

kohden, alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 

§). Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän tasee-

seen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää. 

 

Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenettelyä sovelle-

taan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätök-

siin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnus-

lukuihin (148.4 §). Konsernitason kriisikuntamenettely edellyttää konserniti-

linpäätöksiä kaikilta kunnilta. 

 

Kunnanhallituksessa 7.11.2016 § 231 osastopäälliköt esittelivät hallintokun-

tansa talousarvion ja kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion sisällön 

esittelyn.  

 

Lautakuntien talousarviopykälät ja yleishallinnon kustannuspaikkakohtainen 

talousarvioesitys ovat oheismateriaalina. 

 

Oheismateriaali 

1 Lautakuntien talousarviopykälät 

2 Kunnanhallituksen kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys 

        

Liite  

  1 Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2017-2019 

 

 

Tiedoksi 

Lautakunnat 

Osastopäälliköt  

Kirjanpito  
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Kvalt 46 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat:  

 

-Valtatie 21/E8  

Toimenpideselvitys on valmistunut kustannusarvioineen. Kunnanjohtaja selvitti 

sisällön.  

 

-Raportti tytäryhtiöiden toiminnasta ja taloudesta. Kunnanjohtaja kertoi ty-

täryhtiöiden toiminnan ja talouden tämänhetkisen tilanteen.    

 

-kunnanjohtaja kiitti kaikkia, jotka ovat osallistuneet talousarvioproses-

siin.  

 

Valtuustoaloitteet: 

 

Birgitta Eira teki seuraavan aloitteen:  Muistolehto/-kivi Kilpisjärvelle 

valmistuisi jouluksi 2017. Outi Kurkela yhtyi aloitteeseen.  

 

Ulla Keinovaara teki seuraavaan kirjallisen valtuustoaloitteen:  

Kunnan tulisi ajaa Enontekiön alueella olevia huonokuntoisia ja vaarallisia 

teitä (kuopat ja hypyt) korjattavaksi.  

 

Valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen kiitti luottamushenkilöitä ja vi-

ranhaltijoita kuluneesta vuodesta sekä toivotti hyvää ja rauhallista Joulua 

ja menestyä Uudelle vuodelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 
    7.12.2016  40-46   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät  40,41,46. 

 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 
 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
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 
     30 päivää 
 
pykälät  42,43,44,45. 
 
   
Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 

  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vä 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. 



  

  2 (2) 

 

 
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 alkami-
sen ajankohdasta. 

 
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 pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen 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 hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä 
eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen 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 


