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Khall 258 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että jatkokokouksesta sovittiin 21.11.2016 kokouk-

sessa. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Todettiin, että pöytäkirjantarkastajana jatkavat Ulla Keinovaara ja Bir-

gitta Eira.      

 

Puheenjohtaja totesi, että jatketaan talousarvion käsittelyä.  

 

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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Khall 259 § Vuosien 2017-2019 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyt-

tötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, sivis-

tyslautakunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan toiminta-

kate (ulkoiset nettomenot). 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväk-

syy 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 esittää kunnanvaltuustolle, että 

tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään 

esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä 

tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että jatketaan talousarvion käsittelyä. Kunnanjoh-

taja totesi vielä, että hänen esityksensä on lyhyempi talousarvioasiakir-

ja ja siinä on taustamateriaalina laajempi versio. 

Kunnanhallitukselle jaettiin talousarvioasiakirjaan tarkennetut kohdat.  

 

Yleisosa 

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että kuntakonsernin yhteiset 

tavoitteet kohtaan hyvä johtaminen ja hallinto lisätään mittareihin kun-

nallisvalitusten ja kanteluiden määrä sekä näistä saadut päätökset. 

Sari Keskitalo esitti, että lisätään poro- ja luontaiselinkeinojen tuke-

minen kohtaan mittariksi vuosittainen keskustelutilaisuus. 

Kunnanjohtaja muutti esityksensä em. mukaisiksi.  

 

Birgitta Eira esitti, että talousarvioasiakirjaan sisällytetään taustama-

teriaalissa oleva taulukko yhteenveto suurimpien tytäryhtiöiden talousar-

vioista 2017. Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan 

ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitys-

tä, jota Janne Näkkäläjärvi on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesi-

tys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 

”jaa” ääntä (Keskitalo Sari, Kultima Unto) ja 3 ”ei” ääntä (Eira Birgit-

ta, Keinovaara Ulla, Näkkäläjärvi Janne) sekä 1 tyhjä (Tonteri Antti). 

Puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran ehdotus on tullut kunnanhalli-

tuksen päätökseksi. 
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Yleishallinto 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Kunnanhallitus piti tauon tämän kohdan käsittelyn jälkeen klo 11.55-

12.30, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä 

kokoonpanolla.  

 

Sivistystoimi 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Perusturva 

 

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

koska ei ole peruteltua maksattaa vanhuksilla erikoissairaanhoidon meno-

ja. Esitystä ei kannatettu 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Tekninen toimi 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Tuloslaskelmaosa 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Investointiosa 

 

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

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Birgitta Eira esitti, että investointiosaan lisätään vuodelle 2018 van-

husten tehostettu palveluasumisyksikkö menot 85000 euroa ja vuodelle 2019 

Luppokodin saneeraus menot 750000 euroa ja tulot 375000  euroa. Janne 

Näkkäläjärvi ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä. 

  

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan 

ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitys-

tä, jota Janne Näkkäläjärvi ja Ulla Keinovaara ovat kannattaneet, äänes-

tävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa ää-

nestyksessä annettiin 2 ”jaa” ääntä (Keskitalo Sari, Tonteri Antti) ja 4 

”ei” ääntä (Eira Birgitta, Keinovaara Ulla, Kultima Unto, Näkkäläjärvi 

Janne). Puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran ehdotus on tullut kun-

nanhallituksen päätökseksi. 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti, että investointiosasta poistetaan Osuuspankin 

kiinteistöön ostoon varattu määräraha. Antti Tonteri kannatti esitystä.  
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan 

ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Janne Näkkäläjärven 

esitystä, jota Antti Tonteri on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annet-

tiin 5”jaa” ääntä (Eira Birgitta, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla, Kulti-

ma Unto, Tonteri Antti) ja 1 ”ei” ääntä (Näkkäläjärvi Janne). Puheenjoh-

taja totesi, että kunnanjohtajan esitys on tullut kunnanhallituksen pää-

tökseksi. 

 

Hyväksyttiin em. muutoksella.  

 

Rahoitusosa  

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.   

 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 21.11.2016 § 255 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti jatkaa kokousta 29.11.2016 klo 10. 

 
Käsittely 

Kunnanjohtaja kävi lyhyesti läpi jaetut talousarvioasiakirjat ja totesi, 

että hänen esityksensä on lyhyempi talousarvioasiakirja ja siinä on 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 
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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. 

 

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 
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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 
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Khall 260 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

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 261 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

Birgitta Eira: Talousarvioprosessin täsmentäminen ja kehittäminen. 

Kunnanjohtaja totesi, että tullaan tekemään prosessikuvaus talousarvion 

laadinnasta ensi vuodelle. 

 

Pentti Mäkitalo: Laajemman tiedon saaminen tytäryhtiöiden toiminnasta 

olisi tärkeää. Kunnanjohtaja totesi, että konsernikeskeisyys lisääntyy ja 

tätä kautta tytäryhtiöiden tietoihin tullaan paneutumaan eri tavalla.  

 

Ulla Keinovaara: Generaattorin hankinta vanhainkodille on edelleen kes-

ken, vaikka hän on ottanut asian esille useaan otteeseen ja ollut yhtey-

dessä mm. tekniseen toimeen.  

Todettiin, että asian valmistelutilanne selvitetään seuraavaan kunnanhal-

litukseen. 

Birgitta Eira toi esille, että Kilpisjärven vesihuollon aggrikaatin han-

kintatilanne tulisi myös selvittää. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 29.11.2016  258-261 

   

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:  

 

258,259,260,261. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

