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Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00-18.57  

  (valtuustoseminaari klo 15.00) 

      

 

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  Peltovuoma Alpo, vv. 

    

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA Koskela Mauri, kunnanjohtaja (vs.) 

OLLEET  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

   
   

   

ASIAT  § 27 - § 30 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

     

  

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Ulla Keinovaara  Hannu Ranta 

  

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  18.11.2015 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   
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ASIALISTA  

 

 

27 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

28 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti  

tehtävät muutokset  

29 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 

30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 27 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Satu-Marja Eira Kes-

kitalon tilalla on Alpo Peltovuoma. Puheenjohtaja totesi, että Miliza 

Kimmel ja Pentti Mäkitalo ovat ilmoittaneet esteen, mutta heidän ti-

lalleen ei ole saatu varavaltuutettua. Edelleen puheenjohtaja totesi, 

että Berit-Ellen Juuso, Tuomas Keskitalo ja Kari Kotavuopio eivät ole 

paikalla. Näin ollen paikalla on 11 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.  

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 4.11.2015 ja lähe-

tetty samana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäse-

nille, kunnanjohtajalle ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähin-

tään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla ko-

koon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 28 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdolli-

sesti tehtävät muutokset 

 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan  

esityksestä Ulla Keinovaara ja Birgitta Eiran esityksestä Hannu Ranta.  

  

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Merkitään, että kunnanvaltuustossa muistettiin syntymäpäivän johdosta 

Ulla Keinovaaraa. Tämän jälkeen valtuusto piti kahvitauon klo 17.05-

17.30, jonka jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi val-

tuuston kokouksen jakavan entisellä kokoonpanolla.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 18.11.2015 mennessä. Pöytäkirja pi-

detään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä 

klo 14.00 alkaen virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkir-

janpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan al-

lekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi va-

littujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan 

mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien va-

linnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kii-

reellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, 

joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireelli-

syyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokoukses-

sa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on 

tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää 

valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmis-

tellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistel-
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lun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisel-

la enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsi-

tellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esi-

tyslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 29 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 

2016 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että vuoden 2016 kiinteistöveroksi vahviste-

taan seuraavat: 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että tuloveroprosentti vuonna 2016 on 

21,25 %. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela totesi veroja koskevan esityksen ja talo-

usarviovalmistelun pohjautuneen raamiin, ja että perusturvalautakunnan 

esityslistalla on parhaillaan 350.000 euron ylitysesitys, joka poikke-

aa huomattavasti aikaisemmasta arviosta. Lisäksi tekniselle lautakun-

nalle on tulossa ylitysesitys 100.000 euroa.  

 

Jaakko Alamattila esitti pidettäväksi neuvottelutaukoa. 

 

Alpo Peltovuoma esitti, että tehtäisiin vielä laskelmat huomioiden 

ylitysesitykset ja siirrettäisiin käsittely myöhemmin sovittavaksi 

ajaksi. Birgitta Eira halusi jatkaa asian käsittelyä.   

 

Puheenjohtaja totesi, että pidetään neuvottelutauko klo 18.00 saakka.  

Kunnanvaltuusto piti tauon klo 17.35- 18.00.  

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi valtuuston 

kokouksen jakavan entisellä kokoonpanolla. 

 

Jaakko Alamattila esitti, että pidetään ryhmäkokousta varten tauko.  

Puheenjohtaja totesi, että pidetään neuvottelutauko, joka päättyy 

18.20. Kunnanvaltuusto piti tauon klo 18.02- 18.20, jonka jälkeen pu-

heenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi valtuuston kokouksen jatka-

van entisellä kokoonpanolla.  

 

Alpo Peltovuoma veti pöydällepanoesityksensä pois.  

 

Jaakko Alamattila esitti Keskustan, Kokoomuksen ja Kristillisdemo-

kraattien esityksenä tuloveroprosentiksi 21,25. Helinä Hautamäki ja 

Seppo Alatörmänen, Sari Keskitalo ja Alpo Peltovuoma kannattivat esi-

tystä.  
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asi-

asta äänestetään, koska on tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta 

poikkeava kannatettu esitys. 

Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että 

ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä sanovat ”JAA” ja ne, 

jotka kannattavat Jaakko Alamattilan esitystä, jota Helinä Hautamäki 

ym. ovat kannattaneet, sanovat ”EI”. Äänestystapa ja -järjestys hyväk-

syttiin yksimielisesti. 

Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Birgitta Eira) ja 11 EI-ääntä 

(Jaakko Alamattila, Seppo Alatörmänen, Alpo Peltovuoma, Helinä Hauta-

mäki, Ulla Keinovaara, Sari Keskitalo, Elli-Maria Kultima, Outi Kurke-

la, Janne Näkkäläjärvi, Hannu Ranta, Ulla-Maija Syväjärvi).  

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen on voittanut Jaakko Alamattilan 

esitys.  

 

Päätöshistoria 

 

Khall 26.10.2015 247 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että 

vuoden 2016 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tulo-

veroprosentti pysytetään vuonna 2016 ennallaan 20,75 %:ssa. 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 

kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tulo-

veroprosentti pysytetään vuonna 2016 ennallaan 20,75 %:ssa. 
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Selostus 

 

Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja kiinteistöveropro-

senteista sekä muiden verojen perusteista. 

 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kunnan 

tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edel-

tävän vuoden marraskuun 17 päivänä.   

 

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöve-

roprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa 

vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tulo-

veroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan 

tarkkuudella.  Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohal-

linnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivä-

nä.   

 

Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 

1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 
2. erottamaton määräala ja 
3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. 

 

Vuoden 2016 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraa-

vat: 

 

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12b §): 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 – 1,55  

 vakituisen asunnon veroprosentti 0,37 – 0,80 

 KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman raken-

nuspaikan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen veropro-

sentti + 1,50, kuitenkin enintään 4,00 prosenttia. 

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 §) 

 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 – 4,00 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,80 – 1,55 

vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeam-

maksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien raken-

nusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kun-

nanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, 

enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosen-

tin suuruiseksi  

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 

 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 3,10 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05% 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55% 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00% 
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- voimalaitos 0,90% 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00% 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% 

 

 

Ennakkotiedon mukaan maksuunpantua kiinteistöveroa kertyy vuoden 2015 

tilinpäätökseen arviolta 0,83 milj. euroa.  

 

Tuloveroprosentti on vuonna 2015 20,75. Ennakkotiedon mukaan vuonna 

2015 kunnallisveroa kertyy arviolta 4,75 miljoonaa euroa. 

 

Verotulokertymä vuodelle 2016 on arvioitu talousarvioesitykseen kunta-

liiton veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toi-

mii Verohallinnon verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi en-

nusteessa on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohal-

linnon ennakkotietoja.  

Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja tili-

tyserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiin-

teistötiedot. 

   

Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2016 yleishyödyllisten yhteisöjen 

kiinteistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten 

kiinteistöveroaste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteis-

töveroaste sekä rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Jos vapaa-

ajan asunnoille ei määrätä veroastetta, niihin sovelletaan yleistä 

kiinteistöveroastetta. Valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueiden 

veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne verottajan tulkinnan mukaan 

luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten verotusarvoltaan 

nollan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin hyvä, 

että veroaste on määritetty. 

 

Vuoden 2016 talousarvioehdotus on laadittu 20,75 %:n mukaisella tulo-

veroprosentilla ja kiinteistöveroprosentit vuoden 2015 mukaisina.  

 

Kuntaliitto on lokakuussa tehnyt koko maata koskevan ennusteen, jossa 

se on arvioinut verotulojen kasvavan 0,6 %. 

 

Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2016 on talousarvioehdotuksessa ar-

vioitu 4,80 milj. euroa. Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2016 on ar-

vioitu 0,84 milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,36 milj. euroa. 

Näin ollen kunnan verotulokertymäarvio on 6 milj. euroa. 

 

Tiedoksi 

Verohallinto 
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Kvalt 30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela toi valtuustolle tietoon seuraavat asiat: 

-Talousarviovaltuusto 14.12.2015 

-Päiväkoti on valmistunut ja on toiminnassa 

-Kunnan pikkujoulut 11.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 

    11.11.2015  27-30  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät  

 
 27,28,30. 

 
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 
029 56 42800 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
 

Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
 
 
pykälät   29     

 
 

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, vali-
tuskirjelmässä 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. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallinto-
lain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä en-
nen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle en-
simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lä-
hettäjän 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 

 – 
 
 
Lisätietoja 
 

 
 
 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
 
 
 

 

 

 


