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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

ASIALISTA 

 

245 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

246 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

247 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista  

248 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099031 kiinteistöjen osto, 

kustannuspaikkaan 099055 terveysasemankunnostus 

249 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099031 kiinteistöjen osto, 

kustannuspaikkaan 099058 Luppokoti 

250 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099120 tulvasuojaus Tsahkal-

joki/Kilpisjärvi, kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin kunnostaminen  

251 § Enontekiön kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirille, ensihoito 

252 § Lausuntopyyntö lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittämis-

/perusterveydenhuollon yksikön laatimaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelmaan 2017 – 2020 

253 § Rakennustarkastaja Eino Mäkelän ilmoitus eläkkeelle jäämisestä 

30.4.2017 alkaen 

254 § Enontekiön Kehitys Oy:n sekä kuntakonsernin elinvoimajohtamisen 

tulevaisuus  

255 § Vuosien 2017-2019 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

256 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 

257 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 21.11.2016 3 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 245 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Ulla Keino-

vaara ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslis-

tan kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enem-

män 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 seuraa-

vana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 246 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n tulevaisuus 

-Rajaseutukomission kokous 22.11.2016 

-Yhdistysten ja kuntakonsernin yhteistyöasiakirja 

-Kuntastrategia 

-Käynti maa- ja metsätalousministeriössä 13.12.2016 mm. kalastuslakiasi-

assa/ kunnanhallituksen ja –valtuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Lausunnot ja kannanotot 

o  Maakuntahallinto/Sote-lausunto annettu 

 

Tapaamiset 

 Nuoret Kiepissä 15.11 (nuorisovaltuusto) 

 Sopimukset Energiapolarin kanssa 15.11. 

 VT21-projektipäällikön tapaaminen 8.11. 
 

Tilaisuudet  

 

 

Kokoukset 

 Virastokokous 8.11. 

 Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n hallituksen kokous 10.11. 

 Saamelaiskäräjät 11.11. 
 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

- Yhdistysten ja kuntakonsernin yhteistyöasiakirja 

- Kuntastrategia 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 247 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

 

Sari Keskitalo: Valtatie 21 palaveri, Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n halli-

tus, Sote-uudistus/palaveri kiinteistöistä, Metsähallituksen kuntakohtai-

nen neuvottelukunta 

 

Berit-Ellen Juuso: Sote-palvelujen tulevaisuus 

 

Birgitta Eira: Saamelaismusiikkihankkeen ohjausryhmä 

 

Elli-Maria Kultima: Liikennefoorumi 

 

Jaakko Alamattila: Enontekiön Sähkö Oy/Hukkasähköä koskeva sopimus 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 248 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099031 kiinteistöjen 

osto, kustannuspaikkaan 099055 terveysasemankunnostus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 1.11.2016 121 §  

 

Selostus: 

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

uusimisen, tarvittavine kirvesmiestöineen. Kustannuksia kohteeseen kir-

jautui 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 lisäksi poistettiin vanha kattila pannuhuoneesta. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnan valtuustolle: 15 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta: 

099031 Kiinteistöjen osto (50 000€), kustannuspaikalle 099055 Terveysase-

mankunnostus (100 000€). 

 

Terveysaseman kunnostuksen investoinnin yhteissummaksi muodostuu 115 000€ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

--------------  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 249 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099031 kiinteistöjen 

osto, kustannuspaikkaan 099058 Luppokoti 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 1.11.2016 122 §  

 

Selostus: 

Luppokodin hoitajakutsu ja paloilmoitin järjestelmän uusimisen investoin-

tiin oli varattu 40 000€. 

Kustannuksia kohteeseen kirjautui 40 704,41€. 

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

lisäosien vaatimuksista. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnan valtuustolle: 750€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta: 099031 

Kiinteistöjen osto (50 000€), kustannuspaikalle 099058 Luppokoti (40 

000€). 

 

Luppokodin investoinnin yhteissummaksi muodostuu 40 750€ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

--------------  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 250 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099120 tulvasuojaus 

Tsahkaljoki/Kilpisjärvi, kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin kunnos-

taminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että investointisuunnitelma ja -prosessi tulee olla 

läpinäkyvämpi ja mikäli investointisuunnitelmasta poiketaan on syyt ja 

prosessin vaiheet kirjattava. Teknisen johtajan on oltava tietoinen poik-

keamista. Esitystä ei kannatettu.  

       

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 1.11.2016 123 §  

 

Selostus: 

Liikuntahallin investoinnissa oli alun perin varauduttu lämmityksen ja 

ilmastoinnin automatiikan uusimiseen, mihin oli varattu 10 600€. 

 

Kohteessa paljastui lisäksi naisten puolen pukutiloissa lattialaattojen 

irtoamista, tarkemmassa tarkastelussa ilmeni että lisäksi kaikki suihku-

tilojen lattialaatat sekä naisten wc:n lattialaatoitukset olivat osin 

irti pohjasta. 

Puku-, suihku sekä wc-tilojen lattialaatoitukset, vesieristeineen uusit-

tiin. Entiset lattiakaivot poistettiin ja uudet kaivot asennettiin sekä 

lattiakallistukset korjattiin. Suihkutilojen seinälaatoitukset uusittiin 

ja vesieristettiin, 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 Tulvasuojaus Tsahkaljoki/Kilpisjärvi (45 000€), kustannuspaikalle 

099053 Liikuntahallin kunnostus (10 600€). 

 

Liikuntahallin kunnostus investoinnin yhteissummaksi muodostuu 50 600€ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

--------------  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 251 § Enontekiön kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirille, ensi-

hoito 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti perusturvalautakunnan esityksen 

yksimielisesti lisäämällä lausuntoon seuraavat asiat: rajat ylittävän 

yhteistyön kehittäminen, varallaolon säilyminen ambulansseissa, mikäli 

Lapin sairaanhoitopiiri ei saa poikkeamislupaa, pelastushelikopterin 

käyttö, rekrytoinnin turvaaminen, jotta saataisiin henkilöstöä, Enonte-

kiö-Muonion alueen ambulanssien varustelutason säilymisen tärkeys vähin-

tään nykytasolla sekä asukkaiden ensihoidon tarpeiden turvaaminen matkai-

lusesonkeina, kun matkailijamäärät lisäävät merkittävästi ensihoidon tar-

vetta.  

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, lausuntoon tulisi kirjata seuraavat asiat:rajat 

ylittävän yhteistyön kehittäminen, varallaolon säilyminen ambulansseissa, 

mikäli Lapin sairaanhoitopiiri ei saa poikkeamislupaa, pelastushelikopte-

rin käyttö, rekrytoinnin turvaaminen, jotta saataisiin henkilöstöä, Enon-

tekiö-Muonion alueen ambulanssien varustelutason säilymisen tärkeys vä-

hintään nykytasolla sekä asukkaiden ensihoidon tarpeiden turvaaminen mat-

kailusesonkeina, kun matkailijamäärät lisäävät merkittävästi ensihoidon 

tarvetta. Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä.  

 

Kunnanjohtaja täydensi esitystään em. lisäyksillä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Päätöshistoria 

Perusturvalautakunta 25.10.2016 93 § 

 

Päätös: 

Lausunnossa tulee mainita: Erva-alueen vastatessa ensihoidon järjestämi-

sestä pitää turvata paikallistuntemus. Erämääalueet, huonot kulkuyhtey-

det, mukaan lukien huonokuntoiset tiet, ja huonot puhelin- ja tietolii-

kenne yhteydet vaikuttavat ensihoidon toimintaan Enontekiöllä. Tulisi eri 

toimijoiden yhteistyöllä huolehtia että maastossa liikkuvilla olisi tie-

dossa paikkojen koordinaatit myös puhelinyhteyksien katvealueilla. 

Muutoin esityksen mukaan.  

 

Käsittely: Antti Saari käytti kokouksen aluksi puheenvuoron ensihoidon 

ajankohtaisista asioista.  

Ensihoidon vastaava lääkäri, ylilääkäri Antti Saari on kokouksessa asian-

tuntijana kuultavana etäyhteydellä. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että se lausuisi sai-

raanhoitopiirille ensihoitoa koskien seuraavaa: 

 

Tasokas ensihoito on kuntalaisille ja kunnassa matkaileville erittäin 

tärkeä, koska sairaalat ja hoitopisteet sijaitsevat kaukana. Harva asutus 

ja suppea väestöpohja tekevät ensihoidon järjestämisen haasteelliseksi.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Virka-ajan ulkopuolella ensihoito hoitaa Hetan terveysasemalla sijaitse-

vaa Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lääkekaappia ja suo-

rittaa siihen liittyen pieniä hoitotoimenpiteitä klo 20.00 saakka, mil-

loin siitä voidaan puhelimitse sopia. Tämä on koettu hyväksi järjestelyk-

si. Ensihoidon työntekijät arvioivat asiakkaan hoidontarvetta kohteessa 

ja voivat suorittaa paikan päällä pieniä hoitotoimenpiteitä.  Ensihoito 

on parantanut näillä toimilla enontekiöläisten ja matkailijoiden mahdol-

lisuuksia saada virka-ajan ulkopuolella apua kohtuullisin vaivoin. Perus-

terveydenhuollon päivystys tapahtuu yöaikaa lukuun ottamatta rengas-

päivystyksenä Kittilässä, Kolarissa tai Muoniossa jolloin perusterveyden-

huollon päivystykseen harvoin Enontekiöltä lähdetään.  

 

Ensihoidon kustannusten osalta on sovittu Lapin sairaanhoitopiirissä että 

kustannukset tasataan 135 € /asukas ylittävältä osin. Enontekiön osalta 

kustannuskatto on ylittynyt vuosittain. 

 

Kunta pitää tärkeänä että ensihoitoa edelleen kehitetään, jotta se myös 

Enontekiön alueen pitkillä etäisyyksillä turvaa kuntalaisen ja matkaili-

jan terveyttä. Olisi suotavaa, että myös Saamen Kielilaki huomioidaan 

kehittämistyössä.  

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus on, kokouksessaan 26.8.2016 käsitellessään kun-

nan lausuntoa Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 

varten, päättänyt, että perusturvalautakunta valmistelee lausunnon ensi-

hoitoa koskien erikseen. 

 

Lapin sairaanhoitopiirin sivustolla on nähtävänä Lapin sairaanhoitopiirin 

ensihoidon palvelutasopäätökset. 

 

Enontekiöllä keskustelua ovat herättäneet kuljetuksiin liittyvät ensihoi-

don ratkaisut. Ambulanssia on saatettu vaihtaa kesken matkan, mikä on 

hidastanut potilaan pääsyä hoitoon. Ambulanssi on saattanut ajaa tyhjänä 

edessä kun potilas tulee taksilla perässä.  

 

Ns. Sote-uudistuksessa ensihoito aiotaan siirtää niille viidelle maakun-

nalle, joiden alueella toimii yliopistollinen keskussairaala. Maakuntauu-

distuksen yhteydessä pelastustoimi siirtyy maakuntien vastuulle, jolloin 

tulee mahdolliseksi kaikissa ensihoitokeskuksissa että pelastustoimi ja 

ensihoito yhdistetään. Sosiaalipäivystys tulisi jo nyt järjestää tervey-

denhuollon päivystyksen yhteydessä. Lapissa näin ei ole vielä tehty, kos-

ka lastensuojeluasioissa edellytetään tietyissä tapauksissa paikan päällä 

tapahtuvaa työskentelyä, mitä ei ole katsottu voitavan järjestää jos päi-

vystys keskitetään Rovaniemelle.  

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 252 § Lausuntopyyntö lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittä-

mis-/perusterveydenhuollon yksikön laatimaan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon järjestämissuunnitelmaan 2017 – 2020 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanhallitus piti tauon klo 15.30 -15.45, minkä jälkeen puheenjohtaja 

totesi kokouksen entisellä kokoonpanolla.  

Todettiin, että tauon jälkeen pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja, 

koska pöytäkirjanpitäjä poistui kokouksesta.  

 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esityksensä: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2017-2020 hyväksymisestä ja 

painotuksista seuraavin edellytyksin: 

Enontekiön kunta kiinnittää huomioita lähipalvelu-käsitteen tulkintaan, 

joka on täsmennettävä. Enontekiöllä lähipalvelut perusterveydenhuollon 

osalta tarkoittaa minimissään nykyistä palvelutasorakennetta. 

 

Enontekiön kunta on tyytymätön ja erittäin huolissaan järjestämis-

suunitelman talouden rahoitussuunnitelmasta ja taloudellisista vaikutuk-

sista.  

Enontekiön kunta edellyttää, että kuntakohtaiset kustannukset eivät saa 

nousta suunnitelmaa toimeenpantaessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2017-2020 hyväksymisestä ja 

painotuksista.  

 

Selostus 

 

Päätöshistoria 

Perusturvalautakunta 25.10.2016 100 §  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää Enontekiön kunnanvaltuustolle että sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017-2020 hyväksytään . Esite-

tään, että Enontekiön kunta kuitenkin painottaa seuraavia seikkoja: 

  

-kaikessa suunnittelussa on otettava huomioon pohjoisten kuntien pitkät 

etäisyydet ja pitkistä välimatkoista aiheutuvat lisäkustannukset. 

 

-s. 8. on hyvä tarkentaa millä tavoin Rovaniemen kaupungin mielenterveys- 

ja päihdepalvelujen sekä sairaanhoitopiirin psykiatristen palvelujen yh-

distymisen tukee alueen muiden kuntien sosiaalihuollon ja peruspalvelui-

den toimintaa. Toivottavaa on että tulevaisuudessa myös muut alueen kun-

nat voivat osallistua palvelujen kehittämiseen. 
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-s. 22 - 27. Enontekiön kunta pitää erittäin tärkeänä, että saamelaisalu-

een väestön palvelutarpeet tulevat huomioiduiksi ja palvelujen saatavuu-

den turvaamiseen kiinnitetään huomiota järjestämissuunnitelmassa kaikkien 

palveluprosessien osalta.  

 

-s. 35. Suunnitelmassa oleva PTH-yksikköön perustettava terveyden esitte-

lijän toimi jätetään perustamatta. Enontekiön kunnan erikoissairaanhoidon 

menojen kasvu on kunnan taloustilanteen kannalta kestämätön ja tämän 

vuoksi uusien toimien perustamista tulee tarkoin harkita. 

 

Selostus: 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittämis-/ perusterveydenhuollon 

yksikkö pyytää 31.10.2016 mennessä kunnan 

kannanottoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2017 

- 2020. 

 

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä on kokouksessaan 

6.9.2016 omalta osaltaan käsitellyt järjestämissuunnitelmaa ja päättänyt 

lähettää suunnitelman kunnille ja kuntayhtymille lausuntoa varten. Valmis 

järjestämissuunnitelma on tarkoitus hyväksyä vuoden 2016 loppuun mennessä 

– sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokous on 23.11.2016. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymisen 

edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään 

kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet 

kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.  

 

Suunnitelmaa ovat valmistelleet Lapin sairaanhoitopiirin PTH-yksikkö, 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKEn) Lapin yksikkö ja 

Lapin sairaanhoitopiirin kehittämisyksikkö. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman valmistelu on tehty yhteistyössä sote-valmistelun 

asiakasprosessityöskentelyn kanssa. Suunnitelmaan on nostettu asiakaspro-

sessityöskentelyn keskeisiä tuloksia ja kehittämiskohteita. Suunnitelmas-

sa on pyritty huomioimaan mm. alueella valmistelussa olevat palveluiden 

digitalisaation tiekarttatyöskentely ja Lapin liiton sotesavotta-

työskentely. Näillä toimenpiteillä on pyritty huomioimaan 

tiiviimmin meneillään oleva kehittämistyö ja luomaan järjestämissuunni-

telmasta tavoitteellinen sote-valmistelun dokumentti. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma linjaa sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kehittämisen painopisteitä vuosina 2017 - 2020 Lapin sairaanhoitopiirien 

kuntien alueella. Kehittämisen painopisteet perustuvat vuosina 2015 - 

2016 tehtyyn asiakaslähtöiseen palveluprosessityöhön, jota on tehty osana 

alueen sote-valmistelua.  

 

Järjestämissuunnitelmaan on sisällytetty myös edelleen ajankohtaiset asi-

at terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksestä vuosille 2015 - 

2016. Sosiaalipalveluiden järjestämistä linjataan terveydenhuoltolain 

mukaan soveltuvin osin. Järjestämissuunnitelman päivityksissä vuosina 

2017 - 2020 sosiaalipalveluiden tosiasiallista järjestämistä koskevat 

osiot tarkentuvat yhteisen valmistelun pohjalta. 

 

Järjestämissuunnitelma esityslistan oheismateriaalina.  

Oheismateriaali  

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017-2020 
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Khall 253 § Rakennustarkastaja Eino Mäkelän ilmoitus eläkkeelle jäämises-

tä 30.4.2017 alkaen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  

Enontekiön kunta kiittää Eino Mäkelää ansiokkaasta työurasta Enontekiön 

kunnan hyväksi ja toivottaa hyviä eläkepäiviä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 1.11.2016 110 §  

 

Kunnan rakennustarkastaja Eino Mäkelä on ilmoittanut kirjeellään 

26.10.2016 jäävänsä eläkkeelle 30.04.2017 alkaen. 

Kirje liitteenä tässä pykälässä (liite 1/110§). 

 

Ehdotus: tekninen johtaja 

Tekninen lautakunta päättää pyytää Enontekiön kunnanhallitukselta raken-

nustarkastajan viran haettavaksi julistamislupaa 10.11.2016 alkaen.  

 

Lisäksi lautakunta päättää, että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkas-

tetaan kokouksessa. 

 

 

Perustelu: 

Rakennustarkastajan tehtävät ovat lisääntyneet mm. sillä, että poik-

keamislupapäätökset käsitellään kaikki kunnissa ja niiden valmistelutyö-

määrä on lisääntynyt merkittävästi. 

Lisäksi pinta-alaltaan laajan kunnan ohjaus- ja neuvontatyö edellyttää, 

että kunnan rakennusvalvontatehtävää hoidetaan niin, että kuntalaiset ja 

kaikki kunnan alueelle rakentamaan tulevat henkilöt saavat kunnasta tar-

vittavan ja lain edellyttämän palvelun. 

 

Lisäksi kunnan kaavoitustoimen asianmukainen ylläpito vaatii, että kun-

nalla on käytettävissä riittävästi ammattihenkilöstöä kaavoitustoimintaa 

varten. Kaavoituksen määrä, vaativuus ja vuorovaikutteisuus tulevat li-

sääntymään tulevaisuudessa.   

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

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

 

Tiedoksi  

Tekninen ltk 
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Khall 254 § Enontekiön Kehitys Oy:n sekä kuntakonsernin elinvoimajohtami-

sen tulevaisuus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun asiasta ja antoi seuraavan eväs-

tyksen:  

Kehitetään kunnan elinvoimaa siten, että  

- kuntakonsernin etu otetaan huomioon,  

- yrittäjän ääni kuuluu ja 

- kiinteistöt keskitetään yhteen paikkaan. 

Kuntakonsernin elinvoimajohtamisen muutosta valmistellaan perustamalla 

muutostyöryhmä kunnanjohtajan johdolla.  

 

Käsittely 

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 17.20 -17.30, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  

Kunnanjohtaja kävi läpi tehdyn selvityksen ja Enontekiön Yrittäjät ry:n  

lausunnon asiasta sekä Enontekiön kehityksen hallituksen asian käsitte-

lyn.  

Pöytäkirjanpitäjä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn lopussa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun asiasta. 

Selostus 

Kunnan talousarviossa 2016 on asetettu tytäryhteisöille toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet. 

Enontekiön Kehitys Oy:n osalta yhtenä tavoitteena on ollut seuraava: 

Enontekiön Kehitys Oy:n tulee selvittää vuoden 2016 aikana mahdollisuudet 

yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelyihin joko siten, että elinkeinotoi-

men toiminnot sulautetaan osaksi peruskuntaa tai vastaavasti yhtiön omis-

tama kiinteistömassa fuusioidaan kunnan muihin kiinteistöyhtiöihin tai 

muulla perustellulla mallilla. Samassa yhteydessä on selvitettävä museo-

toiminnoista luopumisen mahdollisuudet. 

Asiaa on valmisteltu kunnanjohtajan ja Enontekiön Kehitys Oy:n toimitus-

johtajan toimesta.  

Uuden kuntalain toimielimiä ja johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuk-

sia, luottamushenkilöitä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevia 

lainkohtia sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden 

alusta lukien. Kuntalaissa korostetaan strategisen johtamisen tärkeyttä 

ja kuntalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätök-

sentekoon. Tämä merkitsee sitä, että kunnan toimintamalleja on kehitettä-

vä. Samalla on keskusteltava kunnan ja kuntakonsernin elinvoimajohtamisen 

tulevaisuudesta. Elinvoima tulee Enontekiön strategisen johtamisen keski-

öön. 

Kunnan rooli tulee muuttumaan 1.1.2019 alkaen. Kunnan tehtävissä tulee 

korostumaan elinvoima ja sivistys sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistä-

minen.  

Enontekiön Kehitys Oy on käsitellyt asiaa viime kokouksessaan. Päätös 

tuodaan kokoukseen. 

Enontekiön Kehitys Oy:n tulevaisuudesta on pyydetty lausuntoa 16.11.2016 

mennessä Enontekiön Yrittäjät ry:ltä.  
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Oheismateriaalina on yhtiön tulevaisuudesta tehty suunnitelma. 

Oheismateriaali 

1  Enontekiön Kehitys Oy:n tulevaisuus, suunnitelma 
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Khall 255 § Vuosien 2017-2019 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

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 taus-

tamateriaalina laajempi versio.  

Kunnanhallitus päätti jatkaa kokousta 29.11.2016 klo 10.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion 

käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, 

sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan toi-

mintakate (ulkoiset nettomenot). 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hy-

väksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman 

vuosiksi 2017–2019. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve ka-

tetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on 

tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, 

että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväk-

sytään esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä 

tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Selostus 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-

tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai 

useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunni-

telman ensimmäinen vuosi. 

 

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

tastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-

lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi-

minnan ja talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-

seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti-

linpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee 

taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijää-

mä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-

taan. Määräraha 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. 
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Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita konsernitilinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talo-

usarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarviossa ja -

suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta 

olennaisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi mää-

räämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuo-

lisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanottaminen sulautumisessa, toi-

mintojen yhtiöittäminen, tytäryhteisöjen purkaminen tai muut olennaiset 

muutokset tytär- ja omistusyhteysyhteisöjen omistus- ja äänivallassa 

taikka merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja 

toimialassa. Myös merkittävät tytäryhteisön investoinnit ja tytäryhtei-

söille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoituvat takausvastuut 

voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus mer-

kittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen ja rahoitus-

aseman kehittymisestä sekä niiden toimintaan liittyvistä olennaisista 

riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 

 

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, 

että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää 

erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien 

yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt 

tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  

 

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa 

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). 

Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen 

kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 

2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisil-

lä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnal-

la (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 taseeseen kertynyttä alijäämää, ei 

konsernitaseen alijäämää. 

 

Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenettelyä so-

velletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konserniti-

linpäätöksiin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä lasket-

taviin tunnuslukuihin (148.4 §). Konsernitason kriisikuntamenettely edel-

lyttää konsernitilinpäätöksiä kaikilta kunnilta. 

 

Kunnanhallituksessa 7.11.2016 § 231 osastopäälliköt esittelivät hallinto-

kuntansa talousarvion ja kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 

sisällön esittelyn.  

 

Lautakuntien talousarviopykälät ja yleishallinnon kustannuspaikkakohtai-

nen talousarvioesitys ovat oheismateriaalina. 

 

Oheismateriaali 

1 Lautakuntien talousarviopykälät 

2 Kunnanhallituksen kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys 

Liite  

  1 Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2017-2019 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 21.11.2016 18 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 256 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Asia siirrettiin jatkokokoukseen 29.11.. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden pii-

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 7.11.-

20.11.2016 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Tekninen lautakunta 

 

- Pöytäkirja 1.11.2016 
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Khall 257 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

 

 

Asia siirrettiin jatkokokoukseen 29.11.. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 21.11.2016  245-257 

   

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:  

 

245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: - 

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen 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:  - 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
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