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Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä
Jaakko Alamattila ja Elli-Maria Kultima.
Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
yksimielisesti lisättynä yhdellä lisäasialla.
Merkitään, että kunnanhallitukselle esittäytyivät uudet toimitusjohtajat: Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kärki, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot toimitusjohtaja Mirja Tervo
sekä Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jukka Feodoroff.
Merkitään, että rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi ja
tekninen johtaja Kimmo Lämsä olivat paikalla kertomassa Kilpisjärven monitoimitalon paloon liittyviä tilajärjestelyjä ym..
Päätösehdotus (vs. 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 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli
ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
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 118 § Kilpisjärven uuden monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Kilpisjärven monitoimitalon suunnittelu käynnistetään välittömästi ja rakentaminen aloitetaan suunnittelutyön valmistuttua.
Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan valmisteltavaksi kustannusarvion laatimisen ja vuoden 2015 talousarvioon mahdollisesti
tehtävät muutokset.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kilpisjärven monitoimitalon suunnittelu käynnistetään välittömästi ja rakentaminen aloitetaan suunnittelutyön valmistuttua.
Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan valmisteltavaksi kustannusarvion laatimisen ja vuoden 2015 talousarvioon mahdollisesti
tehtävät muutokset.
Selostus
Kilpisjärven monitoimitalo tuhoutui kivijalkaan saakka tulipalossa
3.5.2015. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin. Monitoimitalossa
on toiminut koulun lisäksi muun muassa terveyspalvelupiste, kansalaisopisto, nuoriso- ja liikuntatoimi ja seurakunta. Monitoimitalossa oli myös asuinhuoneisto. Monitoimitalo on ollut Kilpisjärven
kyläläisten keskus, jossa on järjestetty monenlaisia tilaisuuksia
ja tapahtumia.
Monitoimitalo valmistui v. 1987 ja se rakennettiin arktisen rakentamisen hankkeen kautta. Rakennushallitus tuki rakentamiskustannuksia n. 80 %.
Kiinteistössä oli täysarvovakuutus sekä lisäkuluvakuutus, joka
korvaa toiminnan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja.
Uuden monitoimitalon suunnittelu on tarkoitus käynnistää nopealla
aikataululla. Kunnanhallitus nimeää suunnittelutyöryhmän, jonka
tehtävänä on kartoittaa Kilpisjärven kylän koulutoiminnan ja muiden toimintojen tulevaisuuden tilatarpeet, ja tehdä kartoituksen
pohjalta esityksen tilaratkaisuksi.
Teknisen johtajan Kimmo Lämsän arvion mukaan uuden rakentaminen
alkaisi keväällä 2016 ja uusi rakennus olisi käytössä syksyllä
2017.
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Khall 119 § Suunnittelutyöryhmän nimeäminen/ Kilpisjärven monitoimitalo
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä suunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä
on kartoittaa Kilpisjärven kylän koulutoiminnan ja muiden toimintojen tulevaisuuden tilatarpeet, ja tehdä kartoituksen pohjalta
esityksen tilaratkaisuksi. Tämän jälkeen tekninen lautakunta valmistelee asian hallintosäännön mukaisesti.
Suunnittelutyöryhmään nimettiin kunnanhallituksen ja –valtuuston
puheenjohtaja, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, rehtorisivistystoimenjohtaja, sosiaalisihteeri, tekninen johtaja, terveydenhoitaja Paula Keskikujala sekä Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja.
Kunnanhallitus nimesi edustajakseen suunnittelutyöryhmään ElliMaria Kultiman.
Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa
nimeämään edustajansa.
Kunnanhallitus pyytää Kilpisjärven Saanaveikkoja nimeämään edustajan ja Kilpisjärven kyläyhdistystä nimeämään kaksi edustajaa suunnittelutyöryhmään.
Suunnittelutyöryhmä voi kutsua tarvittaessa kuultavaksi eri tahoja. Suunnittelutyöryhmän puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja sihteerinä kunnansihteeri.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen
klo 15.30-15.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Käsittely
Birgitta Eira esitti, että kunnanhallitus pyytää Kilpisjärven Saanaveikkoja nimeämään edustajan ja Kilpisjärven kyläyhdistystä nimeämään kaksi edustajaa suunnittelutyöryhmään. Elli-Maria Kultima
kannatti esitystä.
Kunnanhallitus piti tauon klo 15.10-15.15, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä suunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa Kilpisjärven kylän koulutoiminnan ja muiden toimintojen tulevaisuuden tilatarpeet, ja tehdä kartoituksen pohjalta
esityksen tilaratkaisuksi. Tämän jälkeen tekninen lautakunta valmistelee asian hallintosäännön mukaisesti.
Suunnittelutyöryhmään nimetään kunnanhallituksen ja –valtuuston
puheenjohtaja, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, rehtoriLtk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
12.5.2015
6
sivistystoimenjohtaja, sosiaalisihteeri, tekninen johtaja, terveydenhoitaja Paula Keskikujala sekä Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja.
Kunnanhallitus nimeää edustajansa suunnittelutyöryhmään.
Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakuntaa, teknistä lautakuntaa ja
Kilpisjärven kyläyhdistystä nimeämään edustajansa suunnittelutyöryhmään.
Suunnittelutyöryhmä voi kutsua tarvittaessa kuultavaksi eri tahoja. Suunnittelutyöryhmän puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja sihteerinä kunnansihteeri.
Selostus
Kilpisjärven monitoimitalo tuhoutui kivijalkaan saakka tulipalossa
3.5.2015. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin. Monitoimitalo
valmistui v. 1987, ja talossa on toiminut koulun lisäksi muun muassa terveyspalvelupiste, kansalaisopisto, nuoriso- ja liikuntatoimi ja seurakunta. Monitoimitalo on ollut Kilpisjärven kyläläisten keskus, jossa on järjestetty monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Kunnanhallituksen on tarpeen nimetä suunnittelutyöryhmän, jonka
tehtävänä on kartoittaa Kilpisjärven koulutoiminnan ja muiden toimintojen tulevaisuuden tilatarpeet, ja tehdä kartoituksen pohjalta
esitys tilaratkaisuksi.
Tiedoksi
Valitut
Kilpisjärven Saanaveikot
Kilpisjärven kyläyhdistys
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
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Khall 120 § Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä maanantaina
18.5.2015 klo 14.00.
Käsittely
Kirjanpitäjä Sanja Uusikartano oli paikalla klo 15.40-16.35.
Kirjanpitäjä Sanja Uusikartano ja vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari
kävivät läpi tilinpäätöstä.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat investointiosan määrärahojen ylitykset ja tuloarvion alituksen, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa investointien toteutuminen:
- Kiinteistö Oy Ounasmajat, määrärahan ylitys 364.000 €
- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus
36.435,01 €
- Hetta Hiihtomaa/Rakennelmat, määrärahan ylitys 635.599,52 €
- Hetta Hiihtomaa/Kalusto, määrärahan ylitys 36.241,24 €
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2014 tulos 326.948,25 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille.
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen
ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia.
Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan
valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 28.4.2015 § 115
Päätös
Kunnanhallitus päätti jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä tiistaina
12.5.2015 klo 14.00.
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Käsittely
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä kävi läpi kunnan talouden ja toiminnan
toteutumista v. 2014.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat investointiosan määrärahojen ylitykset ja tuloarvion alituksen, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa investointien toteutuminen:
- Kiinteistö Oy Ounasmajat, määrärahan ylitys 364.000 €
- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus
36.435,01 €
- Hetta Hiihtomaa/Rakennelmat, määrärahan ylitys 635.599,52 €
- Hetta Hiihtomaa/Kalusto, määrärahan ylitys 36.241,24 €
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2014 tulos 326.948,25 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille.
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen
ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia.
Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan
valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Khall 23.3.2015 75 § Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen
hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely:
Leni Karisaari kävi läpi tilinpäätöksen tuloslaskelman keskeiset
kohdat.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa.
Selostus
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tiLtk
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lintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen
saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma,
jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tilintarkastajien on kuntalain 73 §:n mukaisesti viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilitarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Kuntalain 65.4 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätös 2014 esitellään kokouksessa.
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Khall 121 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat
sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
ajalta 28.4.2015 – 11.5.2015
- kunnanjohtajan päätökset
- kunnansihteerin päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
-
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Ilmoitusasiat
Kunnallisjohdon seminaari 5.-6.5.2015
Levähdyspaikkojen jätehuoltoa koskeva ELY-keskuksen vastaus kunnan
maaliskuussa toimittamaan kirjelmään.
Kilpisjärven tiedotus-/keskustelutilaisuudessa 8.5.2015 esille
tulleet asiat ja jatkotoimet. Todettiin, että pelastustoimen osalta tuodaan valmistelu kunnanhallitukseen.
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Khall 123 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Birgitta Eira: Lapecon yhtymävaltuusto 13.5.2015.
Seppo Alatörmänen: Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kokous, Lapin liiton valtuuston kokous.
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Ei ollut.
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Sivu
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 119
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: 119

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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