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Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Lausuntopyyntö ja suunnitelma Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kannanottopyyntö tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014-2018
Lausunto Lapin Ely-keskukselle Liikennöinti Onni Palo Oy:n
hakemukseen koskien liikenteen lakkauttamista reitille Kuttanen-Hetta
Enontekiön yhteismetsän esitys Hommakankaan asemakaavaalueen kiinteistöveron perimisestä
Suostumuksen antaminen kiinteistökauppaan Kilpisjärvellä
kiinteistöstä 47-402-42-21 Ritola/Lundell
Lentoliikennesopimuksen irtisanominen Air100 Oy:n kanssa
Lentoliikennesopimuksen solmiminen Snowbird Airlines Oy:n
kanssa
Valtiovarainministeriön päätös selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisesta
Sosiaaliasiamiehen toimintakertomus vuodelta 2013
Kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat
sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Ilmoitusasiat
Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden
käyttäminen
Kunnanjohtajan ilmoitusasiat
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat
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Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila ja Tuomas Keskitalo. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen yksimielisesti.
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 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 99 § LAUSUNTOPYYNTÖ JA SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Lausuntonaan Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista Enontekiön kunnanhallitus toteaa seuraavaa:
Enontekiön kunta kiittää mahdollisuudesta saada lausua Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista. Kunnalla ei
ole lausuttavaa asiasta.
Selostus
Maanmittauslaitos on 26.3.2014 lähettämällään kirjeellä pyytänyt
kunnilta lausuntoa kuntien aluetta koskevasta suunnitelmasta. Samalla on lähetetty tiedoksi Maanmittauslaitoksen toimipisteverkostoa koskeva valtakunnallinen suunnitelma. Lausunnot on pyydetty
17.4.2014 mennessä osoitteella Maanmittauslaitos, keskushallinto,
PL 84, 00521 Helsinki tai sähköpostilla osoitteella kirjaamo
@maanmittauslaitos.fi.
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Khall 100 § LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN KANNANOTTOPYYNTÖ TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA 2014-2018
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kannanottonaan Lapin ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2014-2018 Enontekiön kunnanhallitus toteaa seuraavaa:
Enontekiön kunnanhallitus toteaa, että Lapin ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa on huomioitu kunnan kannalta tärkeitä hankkeita, kuten Suonttajoen sillan peruskorjaaminen vuoden
2014 aikana sekä erillisenä kehittämishankkeena VT21:n parantaminen Palojoensuu-Kilpisjärvi välillä.
Kunnanhallitus huomauttaa ELY-keskusta, että suunnitelman tulisi
kuitenkin sisältää tarkempi kuvaus VT21:n perusparantamisen tarpeesta. Toinen merkittävä kehittämishanke, VT4:n kehittäminen, on
kuvailtu suunnitelmassa hyvin yksityiskohtaisesti.
Edelleen kunnanhallitus huomauttaa, että Lapin ELY-keskus on liittänyt suunnitelmaan sivulle 6 kiistellyn kartan Joint Barents
Transport Planista. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan kartta tulisi poistaa suunnitelmasta, koska se on peruslähtökohdiltaan virheellinen eikä yhteistä Barentsin alueen liikennestrategiaa ole
vielä muodostettu. Kartasta mm. puuttuu kokonaan Kolarin rautatie
eikä se huomioi suunnitelmana siitä eteenpäin Skibotniin rakennettavaa läntistä jäämeren ratayhteyttä. Suomen liikenneministeriö on
todennut, että kaikki ratavaihtoehdot ovat tässä vaiheessa mukana
tarkastelussa tasavertaisina vaihtoehtoina ja Lapin ELY-keskuksen
tienpidon ja liikenteen suunnitelman tulee noudattaa tätä linjausta.
Selostus
Lapin ELY-keskus on lähettänyt Enontekiön kunnalle seuraavan kirjeen:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuurivastuualue lähettää käyttöönne Tienpidon ja liikenteen
suunnitelman 2014-2018.
Käytettävissä oleva tienpidon rahoitus edellyttää toimenpiteiden
huolellista priorisointia ja mm. investoinneista on tingittävä.
Heikosta taloustilanteesta huolimatta työ Lapin liikenneyhteyksien
parantamiseksi jatkuu. Lapin liikennejärjestelmän aiesopimus on
hyväksytty ja toiveita herättävät myös Barentsin alueen positiiviset mahdollisuudet.
Lapin ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue toivoo
suunnitelmasta kannanottoja, jotka pyydetään toimittamaan
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30.6.2014 mennessä osoitteeseen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri, Hallituskatu 3 B,
96100 Rovaniemi.
Lapin ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014-2018
on luettavissa myös Lapin elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen Internet-sivulla. Lisätietoja suunnitelmasta antaa Jaakko
Ylinampa.
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Khall 101 § LAUSUNTO LAPIN ELY-KESKUKSELLE LIIKENNÖINTI ONNI PALO
OY:N HAKEMUKSEEN KOSKIEN LIIKENTEEN LAKKAUTTAMISTA REITILLE KUTTANEN-HETTA
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Lausuntonaan Lapin ELY-keskukselle Liikennöinti Onni Palo Oy:n hakemukseen Enontekiön kunnanhallitus yhtyy sivistyslautakunnan /
rehtori-sivistystoimenjohtajan antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:
Enontekiön kunta vastustaa vakiovuoroliikenteen lakkauttamista
reitillä Kuttanen-Hetta. Reitti on ainoa pitkään säilynyt vakiolinja ja kuntalaiset ovat oppineet tuntemaan aikataulun sekä luottamaan linjan pysyvyyteen. Sivukyliltä Karesuvannon suunnalta ei
ole muita säännöllisiä yhteyksiä kuntakeskus Hettaan. Tällä hetkellä linja-autolinjat jo muutenkin tukevat asiointia Muonioon eikä tämä ole Enontekiön kunnan edun mukaista.
Oppilasmäärän laskeminen on tällä hetkellä tosiasia. Ennusteiden
mukaan oppilasmäärät nousevat lähivuosina jonkin verran. Karesuvannon suunnalta Hettaan tulevien oppilaiden määrä ei kuitenkaan nouse yli kymmeneen oppilaaseen tuolloinkaan.
Enontekiön kunnan mielestä olisi kuitenkin lyhytnäköistä lakkauttaa tarpeellinen linja kuntakeskukseen. Oppilaiden kuljettaminen
on kunnan lakisääteinen tehtävä ja sen järjestäminen pelkästään
taksikuljetuksena on haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevalle kunnalle vaikeaa.
Selostus
Lapin Ely-keskus pyytää Enontekiön kunnalta lausuntoa koskien Liikennöinti Onni Palo Oy:n hakemukseen reitin Kuttanen-Hetta lakkauttamisesta.
Reitti on vakiovuoroliikennettä. Nykyinen sopimus on voimassa
ajalla 3.2.2009 – 31.12.2018. Hakemuksessa esitetään reitin lakkauttamista 11.8.2014 alkaen, koska linjan ajaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa oppilasmäärien vähenemisen vuoksi. Ensi
syksynä on ennusteen mukaan Karesuvannon suunnalta Hettaan tulossa
vain 6 perusopetuksen oppilasta ja mahdollisesti 2 – 4 lukiolaista. Tällä hetkellä linjalla kulkee 17 perusopetuksen oppilasta eikä yhtään lukiolaista.
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Khall 102 § ENONTEKIÖN YHTEISMETSÄN ESITYS HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KIINTEISTÖVERON PERIMISESTÄ
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön yhteismetsä vapautetaan
kiinteistöverosta Hommakankaan asemakaava-alueen muiden osien kuin
toteutuksessa olevan osa-alueen A korttelien 1-8 alueen tonttien
osalta.
Kunnanvaltuusto on 14.11.2013 § 73 asettanut rakentamattomien
kiinteistöjen veroasteeksi 3,00 % ja em. kiinteistövero peritään
toteutettavalta osa-alueelta A.
Selostus
Enontekiön yhteismetsä on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen:
”HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KIINTEISTÖVERO VUODELTA 2014
Enontekiön yhteismetsä toteuttaa Hommakankaan asemakaava-alueen
osa-aluetta A korttelien 1-8 alueen tontit 28 kpl.
Koska kaava-alue on laaja ja kunnallistekniikka on vain osassa
aluetta, yhteismetsä esittää kunnanhallitukselle, että kiinteistövero perittäisiin ainoastaan toteutettavalta kaavan osalta.
Kunnanhallitus on tehnyt ennakkopäätöksen kiinteistöveron perimisestä 12.7.2007. Verohallinto vaatii kiinteistöveron vapauttamisesta tehtävän päätöksen kunnalta vuosittain.
Nyt toteutettavana olevalta kaava-alueelta on myyty viisi tonttia
ja kaksi tonttia on vuokrattu. Liitteenä on kartta toteutettavasta
kaava-alueesta.
Manu Mäkinen
toiminnanjohtaja”
Enontekiön kunnanhallitus on mainitussa 12.7.2007 pidetyssä kokouksessaan tehnyt seuraavan ennakkopäätöksen (§178/2007):
Kunnanhallitus päättää tehdä ennakkopäätöksen Enontekiön yhteismetsän omistaman Hommakankaan rakennuskaava-alueen kiinteistöveroon liittyen:
Enontekiön kunta poistaa kaava-alueelle määrätyn kiinteistöveron
siltä osin kuin se koskee Hommakankaan rakennuskaava-alueen niitä
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osia, jotka eivät sisälly yhteismetsän Enontekiön kunnalle etukäteen ilmoittamaan toteutettavaksi otettuun kaavan osaan.
Kulloinkin toteutettavaksi otettavan kaavan osan tulee käsittää
useita korttelialueita ja sen tulee olla merkittävä osa kaavakokonaisuudesta sisältäen kaavantoteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja vähintään n 20 rakennuspaikkaa.
Kulloinkin toteutettavaksi otettavan alueen rajaamisesta on hyvissä ajoin ennen tonttimyynnin aloittamista neuvoteltava Enontekiön
kunnan kanssa.
Enontekiön yhteismetsän kirjeen liitteenä oleva kartta on nähtävillä kokouksessa.
Kunnanvaltuusto on 14.11.2013 § 73 hyväksynyt rakentamattomien
kiinteistöjen veroasteeksi 3,00%.
Hallintosäännön 42 § kunnanhallitus kohta 17 sääntelee, että kunnanhallitus päättää vapautuksen myöntämisestä kunnan yksityis- tai
julkisoikeudellisesta saatavasta, verosta tai kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta sekä niistä johtuvista viivästysseuraamuksista.
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Khall 103 § SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN KIINTEISTÖKAUPPAAN KILPISJÄRVELLÄ KIINTEISTÖSTÄ 47-402-42-21 RITOLA/LUNDELL
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa suostumuksensa kyseessä olevan kiinteistön määräosan kauppaan.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Selostus
Pohjolan Osuuspankki pyytää Enontekiön kunnan suostumusta AnjaMaija Ritolan ja Marjo Lundellin väliseen kiinteistökauppaan, jossa Ritola myy Lundellille puoliosuuden omistamastaan kiinteistöstä
Kilpislahti nimisellä tilalla RN:o 42-21 määräala M621, joka sijaitsee Kilpisjärvellä.
Anja-Maija Ritolan vuonna 2011 allekirjoittaman kauppakirjan ehdoissa kohdassa 6 todetaan, että ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa määräalaa ja siitä muodostettavaa tilaa rakentamattomana tai vajaasti rakennettuna edelleen.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Käsittely
Merkitään, että Birgitta Eira saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 14.10.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Enontekiön kunnanhallitus päättää purkaa Air100 Oy:n kanssa solmimansa lentopalvelusopimuksen. Sopimus päättyy 1.5.2014. Kummallekaan osapuolelle ei synny korvausvelvollisuutta sopimuksen päättämisestä kesken kauden, koska asiasta on sovittu hyvässä yhteistyössä.
Selostus
Enontekiön kunnalla on vuoden 2014 loppuun saakka kestävä lentopalvelusopimus Air100 Oy:n kanssa. Lentopalvelusopimus esitetään
liitteessä. Sopimus kattaa liikennöinnin lentoreitillä Helsinki –
Hetta – Helsinki kevät- ja syyskausilla.
Sopimuksesta on neuvoteltu kokonaisuudessaan Air100 Oy:n ja todettu yhdessä, että sopimuksen mukaista liikennöintiä syyskaudella
2014 ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa. Sopimus voidaan purkaa
kevätkauden jälkeen hyvässä molemminpuolisessa yhteistyössä.
Liite 1
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Khall 105 § LENTOLIIKENNESOPIMUKSEN SOLMIMINEN SNOWBIRD AIRLINES
OY:N KANSSA
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Enontekiön kunnanhallitus päättää hyväksyä lentoliikenteen kehittämissopimuksen Snowbird Airlines Oy:n kanssa. Edelleen kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajalle valtuudet tehdä sopimukseen
tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia yhdessä lentoyhtiön kanssa ennen sen allekirjoittamista.
Selostus
Enontekiön kunta on neuvotellut Snowbird Airlines Oy:n kanssa lentopalvelusopimuksesta, joka kattaisi liikennöinnin sopimuskaudella
2014-2016. Sopimuksen arvo on 140.000 euroa täyttä kautta kohden,
joka katetaan kunnan ja valtion suhteessa 50/50 maksettavalla yhteisellä tuella. Enontekiön kunnanvaltuusto on asettanut lentoreitille Hetta – Helsinki – Hetta julkisen palvelun velvoitteen kevät- ja syyskausille 2014-2016.
Sopimusluonnos liikennöinnistä ja yrittäjyysvaikutusten arviointi
esitetään liitteenä.
Liite 2

Sopimusluonnos (ei julkinen / salassa pidettävä
sopimusluonnoksen sivu 3. Julkisuuslaki 24 §
kohta 20)

Liite 3

Yrittäjyysvaikutusten arviointi
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Khall 106 § VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS SELVITYSPERUSTEIDEN
OSOITTAMASTA SELVITYSALUEESTA POIKKEAMISESTA
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tietoonsa saatetuksi ja päättää
ettei se hae oikaisua em. päätökseen.
Selostus
Valtiovarainministeriö on lähettänyt päätöksensä Enontekiön kunnan
hakemukseen selvitysalueesta poikkeamisesta. Enontekiön kunnan hakemuksesta on arvioitu ja päätetty seuraavaa:
Enontekiön kunta on hakenut poikkeamista kuntarakennelain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta. Kunnassa on 1891 asukasta. Kunta
perustelee hakemustaan sillä, ettei Enontekiön kunta kykene muodostamaan toiminnallista kokonaisuutta minkään muun kunnan tai
kuntien kanssa erityisen harvan asutuksensa ja saamelaisväestönsä
kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien turvaamisen takia.
Enontekiön kunta täyttää harvaa asutusta koskevan poikkeamisperusteen ja kuuluu saamelaisalueeseen.
Valtiovarainministeriö on 4.2.2014 kirjeellään pyytänyt Inarin,
Kittilän ja Muonion kunnilta lausuntoa siitä, haluavatko ne tehdä
kuntarakennelain mukaisen selvityksen yhdessä Enontekiön kunnan
kanssa. Kittilän ja Muonion kunnat ilmoittivat lausunnoissaan,
etteivät ne halua ryhtyä selvitykseen Enontekiön kunnan kanssa.
Inarin kunta ei ole antanut asiaan lausuntoa vaan hakenut itse
poikkeamista selvitykseensä Utsjoen kunnan kanssa.
Päätöksenä hakemukseen Valtiovarainministeriö hylkää Enontekiön
kunnan hakemuksen kuntarakennelain 4 c §:ssä säädetyn palveluperusteen osoittamasta alueesta poikkeamiseen.
Päätöksen perusteluna on esitetty seuraavaa:
Kuntarakennelain 4 g §:n mukaan poiketa voidaan vain selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Lain mukainen poikkeamismahdollisuus merkitsee lain 4 b §:ssä säädetyn selvitysvelvollisuuden täyttävän selvityksen tekemistä selvitysperusteiden poikkeavalla alueella. Kuntarakennelain 4 b §:n mukaisesta selvitysvelvollisuudesta ei voida myöntää poikkeusta yksittäiselle kunnalle.
Kuntarakennelain 4 i §:n 4 momentin mukaan ministeriön päätökseen
voi hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi toimintakertomuksen vuodelta 2013.
Selostus
Sanja Uusikartano on toimittanut kunnanhallitukselle tiedoksi sosiaaliasiamiehen toimintakertomuksen vuodelta 2013. Toimintakertomus on nähtävillä kokouksessa.
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Khall 108 § KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN
HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset, joiden
perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa talousarvion toteutuminen ao. hallintokunnan kohdalla:
- Tekninen toimi 37.081,04 €
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosaan varattujen määrärahojen ylitykset sekä tuloarvioiden alitukset ja oikaisut, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä:
- Hetta Hiihtomaan osakkeet, menomäärärahan ylitys
287 €
- Terveysaseman kunnostus, tuloarvio ei toteutunut 62.500 €
- Kirjastoauton hankinta, tuloarvio ei toteutunut
5.000 €
Hetan latuverkoston kunnostaminen, tuloarvion oikaisu / valtionosuuden palautus
3.723,57 €
- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvio ei toteutunut
60.000 €
Kunnanhallitus päätti allekirjoittaa kunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Edelleen kunnanhallitus päätti, että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia.
Kunnanhallitus päätti saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan
valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Käsittely
Merkitään, että Antti Tonteri saapui kokoukseen klo. 14.55
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli tilinpäätöstä konsernitilinpäätöksen osalta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset, joiden
perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa talousarvion toteutuminen ao. hallintokunnan kohdalla:
- Tekninen toimi 37.081,04 €
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosaan varattujen määrärahojen ylitykset sekä tuloarvioiden alitukset ja oikaisut, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä:
- Hetta Hiihtomaan osakkeet, menomäärärahan ylitys
287 €
- Terveysaseman kunnostus, tuloarvio ei toteutunut 62.500 €
- Kirjastoauton hankinta, tuloarvio ei toteutunut
5.000 €
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Hetan latuverkoston kunnostaminen, tuloarvion oikaisu / valtionosuuden palautus
3.723,57 €
- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvio ei toteutunut
60.000 €
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa kunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia.
Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 31.3.2014 § 91
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tilinpäätöksen tiedoksi.
Lisäksi päätettiin lisätä keskustelussa esille tulleet tarkennukset ja kommentit.
Käsittely
Merkitään, että kirjanpitäjä Sanja Uusikartano kutsuttiin kokoukseen asiantuntijaksi.
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli talousarviota.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa.
Todetaan, että tilinpäätöksen käsittelyä jatketaan kun konsernitilinpäätös on valmis.
Selostus
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien 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 konLtk
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sernitilinpäätös. 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.
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.
Tilinpäätös 2013 esitellään kokouksessa.
Liite 4
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Khall 109 § LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT
SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
ajalta 29.3.2014 - 11.4.2014
- kunnanjohtajan päätökset
- kunnansihteerin päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat:
- sivistyslautakunta 25.3.2014
- perusturvalautakunnan ote pöytäkirjasta 24.3.2014 § 32 / sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet
Enontekiön kunnassa
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Selostus
Kirjeet:
Aspa-säätiö
Vuokrankorotusilmoitus As Oy Enontekiön Hetanranta huonenro A 8
Lapin Aluehallintovirasto /työsuojelun vastuualue
Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomukset
Keva
Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto
jäsenyhteisöille
Lapin sairaanhoitopiiri
Päätös Lapin sairaanhoitopiirin välittäjäauditoinnin hyväksyminen KELA:n KanTa-palveluiden sanomavälityspiste palvelussa
Oslon Suomen suurlähetystö
Yhteenveto suurlähettiläs Maimo Henrikssonin puheesta:
Miten Suomi aikoo toimia Barentsin euroarktisen neuvoston
puheenjohtajana
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Päätös valtionavustusta koskevassa asiassa; avustushakemus hankkeelle Enontekiön perinnettä digiaikaan. Hakemus
hylätty.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Päätös erityisavustuksen myöntämisestä verkkopelitoiminnan kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin nimiseen
hankkeeseen. Päätös myönteinen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Ilmoitus yhteystietojen muutoksesta 1.4.2014
Saamelaiskäräjät
Saamelaiskäräjien lausunto Enontekiön kunnan saamenkielen
ja kulttuurin elvytyssuunnitelmasta.
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Lapin Aluehallintovirasto / Kaste hanke
Kutsu Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja
hyvään arkeen Lapissa –seminaariin 2.4.2014 ja 9.5.2014
Rovaniemelle
Lapin liitto
Pelastuslautakunnan pöytäkirja 11.3.2014
Länsi-Pohjan omaishoitajat ja Läheiset ry
Kutsu 15-vuotisjuhlaan 27.4.2014 Ylitornio
Sodankylän kunta
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston pöytäkirja 25.3.2014
Suomen Kuntaliitto
Kutsu Kuntien tulevaisuusfoorumiin 6.5.2014 Helsinkiin
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen
kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Selostus
Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Kohteet: 47-403-5-8, Kyrön kylä, Eskonranta
Pinta-ala: 23400 m2 50 % määräosa
Luovuttaja: Sihto Esko Juhani, Turusta
Luovutuksen saaja: Lappi Seppo Juhani ja Lappi Marja Irma Kyllikki, Helsingistä
Kohteet: 47-405-52-39, Peltovuoman kylä, Ounastunturi
Pinta-ala: 374200 m2
Luovuttaja: Alatalo Mira Minna Elisabet, Enontekiöltä
Luovutuksen saaja: Alatalo Ida-Maria Kristiina ja Alatalo Emmi
Alisa, Enontekiöltä
Kohteet: 47-404-22-17, Palojoensuun kylä, Mäntykumpu
Pinta-ala: 57960 m2, määräosa 2/4
Luovuttajat: Toppari Manja Sariina, Vojakkalasta ja Toppari Jenna
Marianna, Torniosta
Luovutuksen saaja: Toppari Teemu Sebastian, Torniosta ja Toppari
Juha Samuli Johannes, Torniosta
Kohteet: 47-402-42-37, Kelottijärven kylä, KO 29 tontti 5,
47-402-42-38, kelottijärven kylä, KO 29 tontti 6
Pinta-ala: 1210 m2 (tontti 5), 1184 m2 (tontti 6)
Luovuttaja: Pohjolan Laatutokka Oy:n konkurssipesä, Turusta
Luovutuksen saaja: Lulas Oy, Espoosta
Kohteet: 47-404-21-25, Palojoensuun kylä, Alajänkä
47-404-21-25, Palojoensuun kylä, Kurkkionniska
47-404-22-6 , Palojoensuun kylä, Niittyruto
Pinta-ala: määräosa 4/8 (Alajänkä), määräosa 4/12 (Kurkkionniska)
ja määräosa 4/8 (Niittyruto)
Luovuttajat: Kultima Jari Tapani, Kuttasesta, Kultima Jouko Juhani, Rovaniemeltä, Kultima Saara-Liisa, Turusta, Kultima SannaMarja, Järvenpäästä
Luovutuksen saaja: Kultima Oiva Henrik, Kuttasesta
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Kohteet: 47-401-5-67, Hetan kylä, Pahtajärvi
Pinta-ala: 7,6 ha
Luovuttajat: Kumpulainen Marjatta Viola, Enontekiöltä, Kumpulainen
Toni Ilmari, Enontekiöltä, Kumpulainen Mika Olavi, Enontekiöltä,
Kumpulainen Markku Juhani, Enontekiöltä, Vanhatapio Tanja Viola
Mirjami, Tapiosta
Luovutuksen saaja: Vanhatapio Tanja Viola Mirjami ja Vanhatapio
Tuomo Tapani, Tapiosta
Kohteet: 47-404-25-4,Palojoensuun kylä, Ruskaranta
Pinta-ala: 46500 m2
Luovuttaja: Rapala Markku, Muoniosta
Luovutuksen saaja: Töyrylä Virpi ja Kemppi Jussi, Heinolasta
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Ilmoitusasiat
-Kilpisjärven Ladut ry:n 2000 euron anomus latujen kunnossapitoon
-Kunnanjohtajan opiskelu
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Khall 113 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Birgitta Eira oli osallistunut Tosilapin matkailuelämyksiä sosiaalisen median väylille –hankkeen ohjausryhmän kokoukseen.
Seppo Alatörmänen oli osallistunut Tunturi-Lapin Kehitys ry:n kokoukseen. Käytiin yleinen keskustelu Tunturi-Lapin Kehitys ry:n
tilanteesta.
Tuomas Keskitalo kertoi kokousten päällekkäisyyksistä, josta syystä hän ei ole voinut osallistua kaikkiin kokouksiin.
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Jaakko Alamattila toi esille epäkohdan, että Ylläs-Pallas kansallispuiston alueella, mm. Pyhäkeron alueella enontekiöläisillä ei
ole oikeutta esim. moottorikelkan käyttöön tilapäisissä kuljetuksissa puistoalueella, mutta vastaavasti muoniolaisille on lupia
myönnetty. Todettiin, että asia otetaan esille yhteistyökokouksessa.
Elli-Maria Kultima otti esille kunnan alueella sijaitsevien levähdyspaikkojen roskaisuuden. Todettiin, että asia kuuluu Tiehallinnolle ja että asiasta kirjelmöidään uudelleen ELY-keskukselle
/Tiehallinnolle.
Tuomas Keskitalo esitti, että Pyhäkeron taukopaikkaa Ylläs-Pallas
kansallispuistossa tulisi kehittää siten, että esim. liikuntavammaisilla matkailijoilla olisi mahdollisuus käydä Pyhäkerolla esteettömästi. Asia päätettiin ottaa esille viranomaisten kanssa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.53
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Pykälät
§ 98- § 114

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:98,99,100,101,107,108,109,110,112,113,114
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:102,103,104,105,106,111
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:
102,103,104,105,106,111

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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