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Khall 227 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sari Keskitalon esityksestä Janne Näkkäläjärvi ja Piia Juuso. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi siten, että kuntayhtymää koskeva pykälä käsitellään järjestäytymisen jälkeen.
Käsittely
Sari Keskitalo esitti, että kuntayhtymää koskeva pykälä käsitellään järjestäytymisen jälkeen.
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 228 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat:
-12.10. ministeri Berner ja kansanedustajat
-26.10. Kilpisjärven matkailuyrittäjät
-27.10. AVI ja kirjastopalaveri
-28.10. LaY Taiteiden tiedekunta
-4.11. liikenneviraston johtaja Antti Vehviläinen ja Aurora Borealis
Kommentit
Tornionlaakson neuvoston pyyntö vuoden 2018 Kärkihankkeista
Raportit
Oivallus Oy:n raportti, raportin asioita työstetään mm. valtuustoseminaarissa 7.11..
Avoimet tehtävät
-Kehitys Oy:n toimitusjohtaja
-Sähkö Oy:n toimitusjohtaja/käytönjohtaja
Sopimukset
Virtu-sopimus/etäasiointi ja te-palvelujen tulevaisuus, Lapin te-toimisto
Tulevat
-Saamelaiskäräjät: vuositapaaminen 11.11.
-Yrittäjäjuhla 19.11. Muoniossa ja vuoden yrittäjä
-Kunnanhallituksen työskentelyn kehittäminen ti 29.11.2016 kolo 14
-Kehitys Oy:n tilanne: tulevaisuuden vaihtoehdot
-Kuntakonsernin pikkujoulu to 15.12. klo 18
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 Asiantuntijalausunto Eduskunnan liikennejaostolle 26.10.2016/
Enontekiön lentoliikenteen rahoitus ja näkymät
Tapaamiset
o
o
o

Liikenne- ja viestintäministeri 12.10.
Valtiovarainvaliokunnan pj 12.10.
TE-toimisto

Tilaisuudet
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Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
- Kotirinne ry. kiinteistön myynti
- Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät
- OP:n kiinteistö
- Kokoustyöskentelyn kehittäminen, kokoontumisaika
- Kuntakonsernin pikkujoulu
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Khall 229 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Sari Keskitalo: Kehitys Oy:n kokous
Birgitta Eira: Lapecon vierailu jätevedenpuhdistamolle Seinäjoella.
Helinä Hautamäki: Tunturi Lappi Leader hallitus
Pentti Mäkitalo: Pelastuslautakunta
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Khall 230 § Esityksen tekeminen Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Käsittely
Kuntayhtymän johtaja Sirpa Mikkola ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi olivat paikalla asiantuntijana kuultavana.
Keskustelun kuluessa tulivat esille seuraavat asiat: Luppokoti/ vuodepaikat, vuokratuoli terveyskeskuksessa/yksityiset lääkärit, kunnan ja kuntayhtymän yhteistyö, kodinhoidon kehittäminen (viikonloput + omaishoidon
vapaiden kehittäminen), rekrytointiin liittyen esille tuotiin seuraavat
asiat: osallistuminen Pohjola-päivät ->imagomarkkinointi, mainonta (positiivisuus), asumisen tukeminen, seniorilääkärin tuki.
Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 15.15-15.25, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.
Selostus
Kuntayhtymän johtaja Sirpa Mikkola ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi on kutsuttu kokoukseen.
Päätöshistoria
Perusturvalautakunta 13.9.2016 85 §
Päätös:
Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
Käsittely:
Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi totesi ettei kuntayhtymän edustajaa
ole inhimillisen erehdyksen vuoksi kutsuttu kokoukseen.
Ehdotus:
Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että se edellyttäisi että Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä huomioi
talous- ja toimintasuunnitelmassaan vv. 2017 - 2019 seuraavat asiat:
1. Enontekiön maksuosuuden kuntayhtymän menoihin tulee olla vuonna 2017
enintään 2 240 000 €. Täten maksuosuus on 50 000 € vähemmän kuin on Enontekiön kunnan talousarviossa varattu vuodelle 2016.
Mahdolliset voimavarojen lisäykset tulee tehdä raamin sisällä siten että
Enontekiön kunnan maksuosuus alenee.
2. Perusterveyden hoidon vaikuttavuutta kuntayhtymässä kunnassa tulee
seurata yleisesti käytössä olevilla mittareilla ja pyrkiä mahdollisimman
vaikuttavaan hoitoon sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, keuhkosairauksien ja mielenterveys- ja riippuvuussairauksien osalta. Esitetään
että arvio ns. kansantautien hoidon vaikuttavuudesta tulee julkaistaan
tilinpäätösasiakirjoissa.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
7.11.2016

Sivu
8

Enontekiön kunnan asukkaat sairastavat hieman keskimääräistä enemmän
edellä lueteltuja sairauksia. Kunnan väestöstä iso osa on 50 - 70vuotiaita. Ko. iässä riski sairastua on suuri jos elämäntavat ovat terveyttä vaarantavat. Tästä syystä ns. kansantautien hoidon tehostamiseen
tulee sisältyä suunnitelma perusterveydenhuollon keinoista vaikuttaa näiden tautien esiintymiseen paikkakunnalla.
Terveydenhuoltolain mukaisesti kaiken hoidon kuntayhtymässä on perustuttava tutkittuun tietoon vaikuttavasta hoidosta, esimerkiksi Käypä hoitosuosituksiin.
Terveydenhuoltolain mukaan väestöryhmien terveyseroja alueella tulee pyrkiä kaventamaan.
Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon kehittämisyksikön ja Pohjois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen hankkeessa kehitetään paljon
palveluja tarvitsevien palveluohjausta ja palveluja. Enontekiön alueella
kehitetään erityisesti saamenkielisten asiakkaiden palveluohjausta. On
olemassa tutkittua tietoa siitä että paljon sekä sosiaalitoimen että terveydenhuollon palveluja tarvitsevat asukkaat käyttävät valtaosan, 80 %,
terveydenhuollon voimavaroista joten on tärkeää että palveluohjaukseen
saadaan asiakkaalle hyödylliset ja taloudellisesti tehokkaat yhteistyökäytännöt. Tutkimusten mukaan paljon palveluja tarvitsevia on noin 10 %
asukasmäärästä, eli Enontekiöllä olisi arviolta kyse noin 200 henkilön
palveluohjauksesta. Edellytetään että kuntayhtymä osallistuu paljon palveluja tarvitsevien palveluohjauksesta sopimiseen ja seuraa paljon palveluja tarvitsevien hoidon vaikuttavuutta oman toimintansa osalta.
Enontekiön kunnalla on käytössä sähköinen hyvinvointikertomus. Esitetään,
että kuntayhtymä pyrkii edistämään kunnan asettamia tavoitteita terveyden
edistämistyössään.
3. Lapin maakunnan alueelle hanketyönä valmisteltu muistisairaan hoitopolku toteutetaan Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymässä.
Muistisairaan hoidosta ja yhteystahoista pitää julkaista asiakastiedote
kunnan www.sivustolla 31.3.2017 mennessä.
4. Kuntayhtymän tulee toteuttaa valtakunnallisten ja maakunnan linjausten mukaan vanhustenhuollon palvelurakenteen muuttaminen niin, että palvelut tukevat kotona asumista. Tämä tarkoittaa Lapin Liiton Sotesavottahankkeen kehittämistyöhön osallistumista ja sairaanhoitopiirin
kehittämishankkeisiin osallistumista. Kehittämistyön tulee viedä käytäntöön.
Enontekiön kunnan yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä ei lähivuosina juurikaan kasva, joten voidaan ennustaa että kunnan asukkaat tarvitsevat
lähivuosina entistä vähemmän vuodeosastohoito ikääntymiseen liittyvien
sairauksien hoitoon. Enontekiön kunnan tarpeen osalta vuodeosaston paikkamäärää (24 paikkaa) voidaan supistaa.
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Kunta tarkistaa suunnitelmansa ikääntyneen väestön tukemisesta ja vanhusten palveluista vuonna 2017. Esitetään että kuntayhtymä osallistuu suunnitelman laatimiseen terveydenhuollon asiantuntijoina.
5. Perussopimuksen mukainen tuotteistaminen tulee toteuttaa ensi tilassa.
Jos tuotteistamista ei aiota toteuttaa, tulee kuntayhtymän ilmoittaa tämä
peruskunnille. Muussa tapauksessa suunnitelma tuotteistamisen toteuttamisesta tulee toimittaa peruskunnille tiedoksi 28.2.2017 mennessä. Ensitilassa tulee toteuttaa vuodeosastohoidon tuotteistaminen. Tuotteistetun
palvelun käyttämisestä aiheutuvan peruskunnilta tai muilta maksajilta
perittävän maksun tulee peittää tuotteistetun palvelun kustannukset.
Työterveyshuollossa kustannukset voidaan periä työnantajilta. Työterveyshuollon maksujen tulee peittää työterveyshuollon kustannukset.
Kun tuotteistaminen ei ole edennyt ovat peruskunnat joutuneet jatkamaan
alun perin lyhytaikaiseksi sovittua sopimusta siitä miten Enontekiön kunta osallistuu vuodeosaston remontin rahoituskuluihin. On tärkeää, että
kunta saa tietää vuoden 2017 aikana joudutaanko ns. pääomakorkovuokraa
maksamaan myös vuonna 2018.
6. Mielenterveyden ja riippuvuussairauksien hoitotyössä tulee painottaa
peruspalveluissa annettavaa palvelua valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Hoitosuositusten mukaisesti pitkäaikaisissa mielenterveys- ja
riippuvuus häiriöissä arkipäivän tuki ja mielekäs toiminta ovat asiakkaan
pärjäämisen ja terveyden kannalta tärkeitä, minkä vuoksi kiinteä yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on välttämätöntä. Myös sähköiset palvelut esim.
neuvonta– ja ohjaus ja HUS :in tarjoamat nettiterapiat ovat tutkitusti
vaikuttavia ja kustannustehokkaita.
Pyydetään että kuntayhtymä toimittaa Enontekiön kunnalle 1.9.2017 mennessä suunnitelma mielenterveys- ja päihdetyön järjestämisestä kuntayhtymässä huomioiden ennaltaehkäisy, omahoito sekä hoito. Suunnitelmaan tulee
sisältyä ehdotus yhteistyökäytännöiksi kunnan peruspalvelujen kanssa.
7. Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan asiakasmaksut voidaan pitää samalla tasolla kuin naapurikuntien terveyskeskuksissa. Päätetyt asiakasmaksut
asiakkailta kuntayhtymässä laskutetaan.
8. Kuntayhtymän pyydetään toimittamaan perusturvalautakunnalle raportti
talouden ja toiminnan toteutumisesta neljännesvuosittain kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana.
Kuntayhtymä sopii peruskunnan sosiaaliosaston kanssa siitä miten erikoissairaanhoidon menoja seurataan ja miten mahdollisiin muutoksiin pyritään
reagoimaan.
9. Saamen Kielilain toteuttamisesta v. 2017 kuntayhtymän pyydetään toimittamaan suunnitelma Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 31.12.2016
mennessä. On tärkeää, että kunta voi ennakoida Kielilain mukaiset kustan-
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nukset kuntayhtymässä. Kuntayhtymä on velvollinen noudattamaan Saamen
Kielilakia.
10. Enontekiön kunnan tavoitteena on lainsäädännön edellyttämä avoimuus
valmistelussa ja päätöksenteossa. Enontekiön kunta edellyttää, että myös
kuntayhtymä avaa valmistelu- ja päätösprosessinsa kuntalaiskeskustelulle,
kuten Kuntalaissa säädetään. Kuntalain mukaisesti vanhusneuvostolle, nuorisoneuvostolle ja vammaisneuvostolle tulee antaa tilaisuus vaikuttaa.
Enontekiön kunta edellyttää:
- kuntayhtymä julkaisee esityslistansa ja pöytäkirjansa kunnan
www.sivuilla.
- Vanhusneuvoston, nuorisoneuvoston ja vammaisneuvoston käsittelyyn kuntayhtymä tuo neuvostojen edustamien väestöryhmien palveluihin tai tilanteeseen vaikuttavat seikat lausuttavaksi ennen kuin asia kuntayhtymässä
ratkaistaan.
- Kansalaiskeskustelua käymiseksi hyödynnetään sosiaalista mediaa.
11. Enontekiön kunta ilmoittaa että yhdystahona suunnitelmien, talouden
seurannan ja yhteistyökäytäntöjen osalta kunnassa toimii sosiaaliosaston
osastopäällikkö, perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi, varahenkilö sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. Edellytetyt selvitykset, aloitteet, yhteistyösopimukset kunnan sosiaalitointa ja muuta kunnan toimintaa
koskien tulee aina toimittaa em. henkilöille.
Kunnat ja kuntayhtymä ovat sopineet, että talouden, toiminnan ja palvelurakenteen vaikuttavuuden seurantaa ja suunnittelua varten kuntayhtymän ja
kuntien sosiaalitointen asiantuntijat kokoontuvat neljä kertaa vuodessa.
Kunnan sosiaalitoimi järjestää henkilönsä kuntayhtymän talouden ja toiminnan vuosikalenteriin sovittuihin asiantuntijakokoontumisiin. Kuntayhtymää pyydetään toimittamaan tieto kuntien sosiaalitoimille vuoden 2017
asiantuntijakokoontumisten ajankohdista 31.12.2016 mennessä. Esitys
asialistaksi kokoontumisiin pyydetään toimittamaan aina kuukautta ennen
kokoontumista. Esitetään että myös kunnan sosiaalitoimi voi tuoda kokoontumisissa käsiteltäväksi ajankohtaisia asioita.
Selostus:
Kuntayhtymän edustaja kutsutaan asiantuntijana kuultavaksi asian käsittelyyn.
Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän tehtävänä on järjestää
jäsenkuntiensa puolesta terveydenhuoltolain 3 §:n 2 kohdan mukainen perusterveydenhuolto. Perustehtäviensä lisäksi kuntayhtymä voi suorittaa
myös muita sen jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä sille
osoittamia tehtäviä. Toiminnoista määrätään tarkemmin johtosäännössä.
Kuntayhtymän toimintaa koskevassa 12 §:ssä todetaan että ”yhtymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Muonion ja Enontekiön kuntien kuntayhtymälle osoittamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden tulee ensisijaisesti ohjata yhtymävaltuuston työskentelyä.”
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Kuntayhtymän talousarviota koskien 20 §:ssä todetaan että ”talousarviota
valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarviossa on huomioitava tässä sopimuksessa määritellyt toiminnalliset seikat.
Perussopimuksen 28 § mukaan kuntayhtymän kunnilta perimät hinnat perustuvat Terveydenhuoltolain 58 §:n mukaan tehtyyn tehokkaaseen hinnoitteluun.
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä kehittää sopimuskaudella saamenkielisiä palveluja ja raportoi kehittämistoimista peruskunnille kerran vuodessa. Saamenkielilain mukaisista palveluista aiheutuvat kustannukset ohjataan suoraan Enontekiön kunnalle. (Perussopimus 28 §).
Enontekiön kunnan valtuusto on asettanut kunnan perusturvalautakunnalle
tavoitteeksi talous- ja toimintasuunnitelmassa vv.2016 - 2018:
”Perusturvalautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille yhteistyössä
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymien kanssa
hyvinvointia ja terveyttä tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut,
jotka tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti, laadukkaasti,
lainsäädännön mukaisesti, oikein kohdennettuina ja mitoitettuina.
Tavoitteena on tukea ja edistää kuntalaisten omaehtoista suoriutumista ja
elämänhallintaa sekä ennalta ehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä
ongelmia. ”
Perusterveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset ovat Enontekiön kunnalle huomattavan korkeat. Avohuollon asukaskohtaiset kustannukset olivat
v.2014 peräti 216 % korkeammat kuin Lapin maakunnan kunnissa keskimäärin.
Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kustannukset ylittivät Lapin maakunnan keskimääräiset asukaskohtaiset kustannukset v.2014 133 %. Panostus
perusterveydenhuoltoon ei ole vaikuttanut terveyseroja alueella vähentävästi, vaan monia kansansairauksia sairastetaan Enontekiöllä suhteellisesti enemmän kuin Muoniossa ja Lapin maakunnan kunnissa keskimäärin. V.
2015 myös erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset ylittivät
Lapin maakunnan keskiarvon.
V. 2016 yöaikainen päivystys siirtyi Lapin sairaanhoitopiirin järjestämäksi.
Suomessa on tarkoitus siirtää terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut
maakuntien järjestettäväksi. Lapissa siirtymistä valmistelee Lapin liitto. Siirtymistä varten palveluja ja palvelupolkuja yhtenäistetään. Hallitusohjelmaan sisältyvät kärkihankkeet joiden mukaan vanhustenhuoltoa
kehitetään kotona asumista tukevaksi. Pyrkimyksenä on palvelurakenteen
muuttaminen niin että laitoshoitoa voidaan vähentää. Perhepalveluissa
tavoitellaan; palvelut ovat helposti saatavissa. Perheiden palvelutarpeen
mukaisesti palveluntuottajat yhteistyössä tuottavat joustavasti perheen
tarvitsemat palvelut.
Enontekiöllä terveydenhuolto sisältyy perusturvalautakunnan tehtäväalueelle, Muoniossa sosiaalilautakunnan tehtäväalueelle. Lautakunnat valmistelevat kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset esitykset kunnanhallitukselle, joka kuntalain 39 §:n kohdan 6 mukaisesti vastaa kunnan omistajaohjauksesta.
Tiedoksi
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Khall 231 § Vuosien 2017-2019 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion sisällön esittelyn.
Käsittely
Sivistystoimenjohtaja-rehtori Laila Nikunlassi, tekninen johtaja Kimmo
Lämsä, perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi ja hallintojohtaja Leni Karisaari esittelivät hallintokuntansa talousarvion. Kirjanpitäjä Sanja
Uusikartano oli paikalla.
Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.35-17.40, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion sisällön esittelyn.
Selostus
Talousarvio ja –suunnitelma 2017-2019 käydään läpi kokouksessa.
Seuraava kunnanhallituksen kokous 21.11. on varattu talousarvion käsittelyyn.
Kokouksessa jaetaan talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2017-2019
ja lautakuntien talousarviopykälät.
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 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 taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 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.
Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on uudessa kuntalaissa 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.
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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 alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (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 sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätöksiin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnuslukuihin (148.4 §). Konsernitason kriisikuntamenettely edellyttää konsernitilinpäätöksiä kaikilta kunnilta.
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Khall 232 § Aloite kunnanvaltuuston koon säilyttämisestä
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja toteaa, että valtuuston kokoa käsitellään tässä kokouksessa myöhemmin.
Selostus
Kunnanvaltuutettu Outi Kurkela on tehnyt 25.8.2016 valtuustoaloitteen,
jossa hän esittää että, kunnanvaltuuston koko säilytetään 17 paikkaisena,
joka takaisi paremmin kunnanvaltuuston päätösvallan säilymisen laajemmalla pohjalla, sekä kokousten pysymisen päätösvaltaisena.
Tiedoksi
Outi Kurkela
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Khall 233 § Uuden kuntalain mukainen valtuuston koko 1.6.2017 lukien
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Enontekiön valtuuston
koko on 17 valtuutettua 1.6.2017 lukien.
Selostus
Kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät pitkälti kuntien
toiminnassa vasta seuraavan vaalikauden alusta.
Kuntalain uudistuksen tavoitteena on ollut lain uudistaminen siten, että
siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet.
Kuntalain 16 § mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:
Asukasluku

Valtuutettuja vähintään

enintään 5000
5001-20 000
20 001-50 000
50 001-100 000
100 001-250 000
250 001-500 000
yli 500 000

13
27
43
51
59
67
79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja
valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön
ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Enontekiön kunnassa asukkaita oli syyskuun lopussa 1885.
Kunnanhallitus on käynyt evästyskeskustelun asiasta 26.8.2016.
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Khall 234 § Vuoden 2016 talousarvion ylitysanomus/ Perusturva
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää perusturvalautakunnalle ylitysoikeutta 700.000 € vuoden 2016 talousarvioon
lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, mikäli
siihen on tarvetta.
Käsittely
Kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää perusturvalautakunnalle ylitysoikeutta 700.000 € vuoden 2016 talousarvioon
lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, mikäli
siihen on tarvetta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Annetaan kokouksessa.
Selostus
Kunnanhallituksen kokoukseen mennessä pyritään saamaan perusturvan lopullinen toteutuma 1-10. Esitys annetaan kokouksessa.
Päätöshistoria
Perusturvalautakunta 16.8.2016 74 §
TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 30.6.2016, RAPORTTI KUNNANHALLITUKSELLE, YLITYSHAKEMUS
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus:
Toiminnan osalta toteutuma on ollut ensimmäisenä vuosipuoliskona suunnitelman mukainen.
Talouden osalta voidaan todeta, että erikoissairaanhoidon osalta ylitystä
tulossa. Määräraha vuodelle 2016 2 261 000 €. Ensimmäisen viiden kuukauden toteutuma 1 051 408 €. Ensi hoidon osalta Lapin sairaanhoitopiiri
luultavasti taas palauttaa n.100 000 € koska ensihoidon menot asukasta
kohti ylittävät sovitun enimmäismäärän. Tästä arvioituna ylitys tulee
olemaan n. 200 000 €. Jos vuoden 2016 syksyn menot ovat kuukautta kohti
suuret, Lapin sairaanhoitopiirin ja ostopalvelujen osalta, ylitys voi
olla jopa
700 000 € ja erikoissairaanhoidon menot lähes 3 milj. euroa.
Sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan osalta loppuvuonna joudutaan
erittäin tarkalla taloudenpidolla pyrkimään siihen ettei talousarvio ylity. Sosiaalitoimen asiakasmaksuista on kertynyt tuloa Luppokodin osalta
alle arvion. Sijaisten palkkojen ja vammaispalvelujen taksikuljetusten
osalta talousarvio on toteutunut yli arvion.
Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta erikoissairaanhoitomenojen ensimmäisen puolen vuoden toteutuman ja v. 2015 toteutuman perusteella
700 000 €.
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Selostus:
Toteutumavertailu 30.6.2016 esityslistan oheismateriaalina.
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Khall 235 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta
2015
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus toteaa, että toimintakulujen kasvua koskevaan kohtaan lisätään maininta, että kunnan käsissä on perusturvalautakunnan osalta vain
35 %.
Birgitta Eira esitti, että kunnanhallituksen tulisi ohjeistaa, että investointiosan tulisi ottaa vain hankkeet, jotka aiotaan toteuttaa,
ja koska perusturvassa on suunniteltu kuntayhtymän ja kuntien sosiaalitointen asiantuntijakeskustelua ja keskustelu on toteutunut niin tästä
olisi voinut ottaa lausuntoon tieto ja että yhteistyötä jatketaan. Edelleen Birgitta Eira esitti, että pitäisikö kunnanhallituksen ottaa lausuntoon velvoite lautakuntien sanallisen toteutumavertailun ottamisesta tilinpäätösasiakirjaan. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee lautakuntien selvitykset tiedoksi ja hyväksyy
alla olevan lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä
sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksen kohdassa 3. Tuloskehitys ja
talousarvion toteutuminen todennut, että toimintakulut ovat kasvaneet
vuosien 2012-2015 välillä 1,1 milj. euroa/+6,7 % toimintatuottojen pysyessä lähestulkoon entisellään. Tarkastuslautakunta kysyy, mitä keinoja
Enontekiön kunnalla on toimintakulujen kasvun rajoittamiseksi.
Kunnanhallitus toteaa, että toimintakulujen kasvua rajoitetaan tiukalla
meno- ja budjettikurilla, tehdään toteutettavissa olevia rakenteellisia
muutoksia palvelutuotannossa sekä ennalta ehkäisevällä työllä pyritään
vaikuttamaan tulevaisuuden kuluihin. Toimintoja tarkastellaan eläköitymisten yhteydessä ja selvitetään töiden uudelleen järjestelymahdollisuudet ennen viran/toimen täyttämistä.
Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain ja tehdään tarvittavia
korjausliikkeitä. Talousarvion seuraamista varten on tehty kesällä yhtenäinen raportointipohja, jos sa tuottojen ja kulujen kehitystä on helpompi seurata ja tehdä vertailua mm. vastaavaan aikaan edellisvuonna sekä
ennakoida toteutuman perusteella koko vuoden toteutumaa.
Tarkastuslautakunta on kohdassa 4. Tase ja investoinnit ottanut esille
kunnan omavaraisuusasteen, joka on ollut tilikauden 2015 lopussa 47 %
(2014: 49 % ja 2013: 50 %). Tarkastuslautakunta kysyy, miten omavaraisuusaste, tai yleensä taserakenne, saadaan palautettua takaisin 50 %:n
talolle.
Kunnanhallitus toteaa, että investointien rahoittamiseen on jouduttu ottamaan lainaa, koska tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen.
Tavoitteena on, että ainakin osa investoinneista kyettäisiin kattamaan
tulorahoituksella (vuosikate). Investoinnit harkitaan tarkasti ja aikataulutetaan, ja niiden tulee olla linjassa kuntastrategian kanssa. Investoinneissa arvioidaan niiden kokonaisvaikutus kunnan toimintaan, selvitetään vaihtoehtoiset ratkaisut ja eri rahoitusmallit investointien rahoi-
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tuksessa. Kunnassa on valmisteltu suuntaa antava pitemmän aikavälin investointiohjelma. Kunta pyrkii tekemään talousarvionsa ja -suunnitelmansa
ylijäämäiseksi. Myös tällä tavalla oma pääoma kasvaisi ja omavaraisuusaste ja taserakenne paranisivat.
Tarkastuslautakunta esittää jatkuvan huolensa kunnan suuresta velkataakasta ja on kiinnittänyt huomiota investointien toteutumaprosenttiin,
joka on vuonna 2015 ollut 65 %. Tarkastuslautakunta kysyy onko investointibudjetti ollut realistinen ja tulisiko se laatia vain aidosti toteuttamiskelpoisille hankkeille siten, että listalla olevien hankkeiden määrää
supistettaisiin olennaisesti.
Kunnanhallitus toteaa, että Kilpisjärven monitoimitalon palo ja siitä
käynnistynyt uuden rakennuksen suunnittelu vaikutti siihen, että kaikkia
suunniteltuja investointeja ei kyetty vuonna 2015 aloittamaan olemassa
olevin resurssein.
Perusturvalautakunnan osalta tarkastuslautakunta toteaa, että työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden lisäämiseksi henkilöstölle tulisi tarjota
tavoitteen mukaista työnohjausta, jolla tuetaan henkilöstön sitoutumista
ja jaksamista työssä. Edelleen tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden
2014 arviointikertomuksessa se on pitänyt tärkeänä, että Muonio-Enontekiö
kansanterveystyön kuntayhtymän ja peruskuntien välillä käydään aktiivista
ja avointa kehityskeskustelua. Tarkastuslautakunta kysyy edellisen perusteella, miten asiassa on edetty ja onko tuloksia saavutettu? Tarkastuslautakunta esittää pohdittavaksi, että voisiko Luppokodin suurten sairauspoissaolojen määrän vähentämiseksi käyttää keinona esimerkiksi työnohjausta tms.?
Perusturvalautakunta on antanut esille otetuista asioista seuraavan vastauksen 16.8.2016:
”VASTAUS KUNNANHALLITUKSELLE; TYÖNOHJAUS JA SEN TULOKSELLISUUS, MUONIONENONTEKIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN KANSSA KÄYTÄVÄ AKTIIVINEN JA
AVOIN KEHITYSKESKUSTELU
Työnohjausta on Luppokodin ja kotipalvelun henkilöstölle järjestetty etätyönohjauksena v. 2014 kevätlukukaudella. Ostopalvelu hankittiin HUSkuntayhtymältä. V. 2016 keväällä etätyönohjaus hankittiin Diakoniaammattikorkeakoulu OY:ltä. Loppuarvioinneissa työntekijät ovat arvioineet
hyötyneensä työnohjauksesta; työnohjaus on palvellut työn kehittämistä,
työhyvinvointia ja hyvää työilmapiiriä.
Vuoropuhelua ja yhteistyötä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa on tehty. Yhteistyössä kuntayhtymän ja Muonion sosiaalitoimen kanssa valmistellaan vanhustenhuollon palvelujen kriteereitä, joiden
osalta pyritään kriteerien yhtenäistämiseen, milloin se on tarkoituksenmukaista. Kuntayhtymä ja kunnat ovat valmistelleet alueen muistisairaiden
palvelupolkua Seniori-Kaste-hankkeen tuella. Kuntayhtymän johtaja on
osallistunut Enontekiön taloustoimikunnan asettaman perusturvalautakunnan
talousryhmän työhön. Enontekiön avohoidon vastaava hoitaja osallistuu
Enontekiön terveyden ja hyvinvoinnin ryhmän toimintaan ja toimii kunnan
terveyden edistämisen yhdyshenkilönä Aluehallintoviranomaisen rakenteessa.
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Yhteistyötä on, mutta sen tekemisen rakenne ei ole vielä täysin vakiintunut. Kuntayhtymän johtajan, ja kunnanjohtajien muodostama työryhmä teki
esityksen kesäkuussa kuntien ja kuntayhtymän johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kunnan omistajaohjauksen sekä yhteistyön sosiaalitointen kanssa rakenteista. Esityksen mukaan mm. kerran neljännesvuodessa järjestetään kuntayhtymän ja kuntien sosiaalitointen asiantuntijakeskusteluja ajankohtaisista asioista. Tällaisen kokouksen ajankohdaksi
on ehdotettu 2.9.2016.
Perusturvalautakunta edellytti tämän pykälän käsittelyn yhteydessä, että
myös Luppokodin työntekijät osallistuvat työnohjaukseen jatkossakin.”
Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta on todennut, että talousarvion toteutuma suhteessa talousarvioon oli 97 % (alitus noin 175 tuhatta euroa). Kunnanhallitus toteaa, että toimintakatteen toteutuma oli 93,8
ja alitus oli 312.606 euroa.
Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta on arvioinnissaan huomioinut, että sivistystoimen alaisten toimialojen arviointia ei pysty tekemään suhteessa talousarvioon 2015, koska tilinpäätöksessä 2015 puuttuu
sivistystoimen kattava toteutumien vertailu. Tarkastuslautakunta pyytää
asiasta selvitystä. Vuonna 2014 tämä arviointi oli suoritettu.
Sivistyslautakunta on antanut esille otetuista asioista liitteenä olevan
selvityksen 7.9.2016.
Elinkeinotoiminnan osalta tarkastuslautakunta on huomioinut kehitysyhtiön
toimintaan liittyvät muutosasiat. Tarkastuslautakunta kysyy miten kehitysyhtiön mahdolliset uudelleenjärjestelyt on suunniteltu toteutettavaksi.
Kunnanhallitus toteaa, että kehitysyhtiön tulevaisuuden vaihtoehdot ja
toteutussuunnitelma on valmisteltu kunnanjohtajan johdolla ja asia on
tulossa kunnanhallituksen käsittelyyn marraskuussa.
Selostus
Tarkastuslautakunta on antanut vuodelta 2015 arviointikertomuksen ja
kiinnittänyt siinä erityistä huomiota asioihin, joiden osalta kunnanhallituksen tulee antaa vastine.
Lautakunnilta on pyydetty 31.8.2016 selvitys toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta ko. lautakunnan osalta.
Liite
6 Sivistyslautakunnan selvitys
Oheismateriaali
1 Arviointikertomus 2015
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Khall 236 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2015
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2015 ja toimittaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Käsittely
Birgitta Eira esitti, että henkilöstöraportista tulisi tehdä elävä asiakirja ja siitä tulisi näkyä mm. eläkkeelle siirtyvien määrä ja tarkempi
toteutuma hallintokunnittain.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2015 ja toimittaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Selostus
Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2015 on liitteenä.
Yhteistoimintaryhmä käsittelee henkilöstöraporttia ennen kunnanhallituksen kokousta 4.11.2016.
Liite
1 Henkilöstöraportti 2015
Tiedoksi
Lautakunnat
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Khall 237 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle
2017
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit hyväksytään seuraavasti:
-

yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 %
voimalaitos 0,90 %
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 %

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2016 hyväksytään 21,25 %.
Selostus
Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kunnan
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan
1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö
2. erottamaton määräala ja
3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat.
Kiinteistöverolaki on muuttumassa vuodelle 2017. Eduskunta on hyväksynyt
hallituksen esityksen sisällön ensimmäisessä käsittelyssä liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin sekä siihen, että kuntien on jatkossa määrättävä erikseen kiinteistöveroprosentti myös muille kuin vakituisille asuinrakennuksille. Myös kytkös vakituisten asuinrakennusten ja
muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä esitetään poistettavaksi.
Eduskunta käsittelee asiaa toisen kerran tämänhetkisen tiedon mukaan
8.11.2016.
Hallituksen esityksen 174/2016 perusteella vuodelle 2017 muutetaan kiinteistöverolain 11, 12, 12 a , 12 b, 13 pykäliä siten, että
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Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välille 0,93 – 1,80 %
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä 0,41 –
0,90 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välille 0,931,80 %
KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä
valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin
enintään 6,00 prosentiksi.
Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 §)
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ala- ja ylärajaa korotetaan siten, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
voidaan määrätä välillä 2,00 – 6,00

Lisäksi
 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00
 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 3,10.
Enontekiön kunnan vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05%
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55%
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00%
- voimalaitos 0,90%
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00%
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90%
Tuloveroprosentti on vuonna 2016 21,25.
Ennakkoarvion mukaan vuonna 2016 kunnallisveroa kertyy arviolta 5,05 miljoonaa euroa, maksuunpantua kiinteistöveroa 0,84 milj. euroa ja yhteisöveroa 0,34 milj. euroa, jolloin verotulot olisivat yhteensä 6,23 milj.
euroa.
Verotulokertymä vuodelle 2017 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallinnon verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa
on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohallinnon ennakkotietoja. Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja
tilityserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot.
Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2017 yleishyödyllisten yhteisöjen
kiinteistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten
kiinteistöveroaste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteistöveroaste sekä rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Valtion omistamien
suojelu- ja erämaa-alueiden veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne verottajan tulkinnan mukaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten
verotusarvoltaan nollan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on
kuitenkin hyvä, että veroaste on määritetty.
Vuoden 2017 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja
kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2016.
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Vuonna 2017 kunnallisverotuksen veropohjan oletetaan alentuvan ns. kikysopimuksen ja muiden veromuutosten seurauksena. Kuntaliitto on syyskuussa
tehnyt koko maata koskevan ennusteen, jossa se on arvioinut verotulojen
laskevan 0,7 %.
Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2017 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 5,12 milj. euroa. Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2017 on arvioitu
0,84 milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,35 milj. euroa. Näin ollen
kunnan verotulokertymäarvio vuodelle 2017 on 6,31 milj. euroa.
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Khall 238 § Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Enontekiön kuntaan
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta ottaa
vastaan 20 kiintiöpakolaista vuonna 2017 ja hyväksyy liitteenä olevan
sopimuksen Lapin ELY-keskuksen kanssa sekä edellyttää, että kunnan viranhaltijat alkavat valmistelemaan kotouttamista.
Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan vuoden 2017
talousarviossa huomioidaan mahdollisten pakolaisten kotouttamisesta aiheutuvat kustannukset ja valtiolta saatavat kustannuskorvaukset.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaara esitti, että kunta ei ottaisi kiintiöpakolaisten, koska kunnassa on tarpeeksi ihmisiä, jolla on kaikenlaisia tarpeita ja mm. asuntojen tarvetta. Piia Juuso kannatti esitystä.
Birgitta Eira esitti, että jatketaan valmistelua kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi kuntaan ja järjestetään kuntalaistilaisuus sekä kartoitetaan Enontekiön valmius ottaa kiintiöpakolaisia.
Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo
19.00.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska
oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan
ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Ulla Keinovaaran esitystä, jota Piia Juuso on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys
hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa”
ääntä (Keskitalo Sari, Näkkäläjärvi Janne, Hautamäki Helinä) ja 2 ”ei”
ääntä (Juuso Piia, Keinovaara Ulla) ja 1 tyhjä (Birgitta Eira. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut kunnanjohtajan
esitys.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta ottaa
vastaan 20 kiintiöpakolaista vuonna 2017 ja hyväksyy liitteenä olevan
sopimuksen Lapin ELY-keskuksen kanssa sekä edellyttää, että kunnan viranhaltijat alkavat valmistelemaan kotouttamista.
Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan vuoden 2017
talousarviossa huomioidaan mahdollisten pakolaisten kotouttamisesta aiheutuvat kustannukset ja valtiolta saatavat kustannuskorvaukset.
Selostus
Liitteenä olevassa materiaalissa on tietoa kustannusten korvaamisesta.
Lapin ELY-keskuksen sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä on liitteenä.
Päätöshistoria
Khall 12.9.2016 209 §
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Esitys neuvottelujen käynnistämisestä kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta aloittaa neuvottelut Lapin
ELY:n kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Neuvotteluissa lähdetään liikkeelle siitä, että Enontekiön kunta voisi ottaa vuonna 2017 vastaan noin 20 kiintiöpakolaista. Neuvottelun tulokset tuodaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi marraskuussa 2016.
Käsittely
Antti Tonteri ja Sari Keskitalo kannattivat kunnanjohtajan päätösehdotusta.
Ulla Keinovaara esitti, että kunta ei käynnistäisi neuvotteluja kiintiöpakolaisten ottamiseksi, koska kunnassa on tarpeeksi ihmisiä, jolla on
kaikenlaisia tarpeita ja mm. asuntojen tarvetta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta aloittaa neuvottelut Lapin
ELY:n kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Neuvotteluissa lähdetään liikkeelle siitä, että Enontekiön kunta voisi ottaa vuonna 2017 vastaan noin 20 kiintiöpakolaista. Neuvottelun tulokset tuodaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi marraskuussa 2016.
Selostus
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 9.5.2016 esittänyt neuvottelujen käynnistämistä Keminmaan, Simon, Pellon, Ylitornion, Enontekiön, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnille kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi.
Viime vuonna Suomeen saapui yli 32000 turvapaikanhakijaa, joka on noin
kymmenkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Turvapaikanhakijat
sijoitetaan turvapaikkaprosessin ajaksi vastaanottokeskuksiin. Sisäministeriön arvion mukaan turvapaikanhakijoista kolmannes tulee saamaan kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan ja jäävän Suomeen. Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden lisäksi Suomi ottaa vastaan YK:n
pakolaisjärjestö UNHCR:n pakolaisstatuksen omaavia kiintiöpakolaisia,
jotka sijoitetaan maahantulon jälkeen suoraan kuntiin. Vuoden 2016 kiintiössä valitaan 750 kiintiöpakolaista. Lisäksi Suomeen saapuu myös EU:n
taakanjakomallin kautta saapuvia pakolaisia. Pakolaisten määrän arvioidaan pysyvän korkeana myös tulevina vuosina.
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut tavoitteeksi Lapin ELY-keskukselle, että Lapin kuntiin tulisi voida sijoittaa lähes 900 pakolaista
tänä vuonna. Lapin ELY-keskuksen oma arvio alueella tarvittavista kuntapaikoista oleskeluluvan saaville turvapaikanhakijoille on noin 600,
jonka mukaisesti ELY on tehnyt kuntapaikkaesityksiä niille kunnille,
joissa on vastaanottokeskus.
Huolimatta akuutista turvapaikanhakijatilanteesta ja siihen liittyvistä
haasteista, kuntapaikkoja tarvitaan myös kiintiöpakolaisille. Kiintiöpakolaiset saapuvat kuntaan yleensä suoraan pakolaisleireiltä. Heidän jou-
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kossaan on paljon lapsiperheitä, jolloin heidän kotoutumisensa ja kiinnittymisensä pienellekin paikkakunnalle on helpompaa. Lapin ELY-keskus
toivoo, että myös ne Lapin kunnat, joissa ei ole turvapaikanhakijoiden
vastaanottoyksikköä tulisivat mukaan pakolaisten vastaanottotyöhön ottamalla vastaan kiintiöpakolaisia.
Vastaanotettavan kiintiöpakolaisryhmän koko tulisi olla vähintään noin 20
henkilöä/kunta, koska samaa etnistä ja kielitaustaa edustavaa ryhmää tulee kotoutumisen mahdollistamiseksi olla kunnassa riittävästi. Kunta voi
ottaa sopimuksesta riippuen kiintiöpakolaisia vastaan vuosittain tai harvemmin, tai esim. vuorotella vastaanottoa lähikunnan/-kuntien kanssa.
Maailman pakolaistilanteen kehittyminen ja olosuhteet pakolaisten lähtömaissa saattavat edellyttää kiintiöpakolaisten sijoittamista kuntiin pikaisellakin aikataululla. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että myös
Lapissa on edelleen valmius ottaa vastaan kiintiöpakolaisryhmiä.
Lapin ELY-keskus esittää jakelussa mainituille kunnille neuvottelujen
käynnistämistä kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta.
Liitteenä olevasta maahanmuuttopäällikkö Anne-Mari Suopajärven
selvityksestä käy ilmi, että nyt tavoitteena on saada vielä 80 uutta
kuntapaikkaa kiintiöpakolaisille (20 pakolaista/kunta). Neuvottelussa
29.8.2016 Enontekiön kunnalle esitettiin 20 kiintiöpakolaisen vastaan
ottamista. Kiintiöpakolaiset tulisivat kuntiin näillä näkymin alkukeväällä 2017. Kunnalta vaadittavat toimet (asuminen, varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, sote-palvelut, tulkkaus, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma, kotoutumiskoulutus sekä muut palvelut) ilmenevät selvityksestä.
Valtio maksaa kuntakorvauksia, joiden perusteet ilmenevät selvityksestä.
Korvausten saamisen edellytyksenä on kuitenkin kotoutumislain mukaisesti
tehty kunnan kotoutumisohjelma sekä ELY-keskuksen kanssa tehty
sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.
Lapin ELY-keskuksen esitys on nähtävillä kokouksessa.
Liite
2 Kiintiöpakolaisille uusia kuntapaikkoja Lapista
3 Pakolaisten vastaanotto – tietopaketti kunnille
4 Lapin ELY-keskuksen sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen
edistämisestä
Tiedoksi
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Khall 239 § Lausunnon antaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa lausunnon antamisen viranhaltijoille huomioiden seuraavat asiat:
Keskeisimmät linjaukset
1. Määräajasta kiinnipitäminen 1.1.2019 (sote / esh-kulut, henkilöstö sekä kiinteistöt)
2. Ei saa aiheuttaa jo nyt taloudellisissa vaikeuksissa olevalle
kunnalle lisäkuluja ja kunnalle 1.1.2019 jälkeisen ajan budjetti tulee olla selvästi laskettu (Rahoitus ja valtionosuusjärjestelmä )
3. Kunnan ja maakunnan välisen roolin ja suhteen selkeyttäminen
1. Kunnan rooli selvästi vähenee kun rahoista yli puolet katoaa ja osa henkilöstöstä, on joko annettava
lisää rahaa, pelkistettävä rooleja tai otettava
tehtäviä pois. Ja mihin kunta ottaa yhteyttä missäkin asioissa (itsehallinto maakunnalla?)
4. Maakunnan palveluiden hajauttaminen maakuntaan, esim. palvelukeskus Enontekiölle
5. Kunnan erityispiirteiden (pitkät etäisyydet, 3 valtakunnan rajalla, periferia) huomioiminen eli ei kohdella kaikkia samalla
tavalla
1. Rajayhteistyön kehittäminen, valtiolliset rajat
ylittävä tehtävä maakunnalle ja valtiolle
2. Lähipalvelut pidettävä ja palveluiden saatavuus (tasa-arvokysymys), erityisryhmät vanhukset ja huonoosaiset
3. Saamelaisten palveluiden järjestämisen huomioiminen
= ei hoidu oman toimen ohella vaan vaatii selvästi
taloudellisia resursseja ja henkilöstöresursseja
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Annetaan kokouksessa.
Lausunnosta on neuvottelu kunnanvirastolla maanantaina ennen hallituksen
kokousta.
Selostus
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen
20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa
toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus.
Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot.
Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali-
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ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain
mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli jatkossa kunnilla
ei ole enää vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tai
rahoituksesta.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
muun muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien hallinnosta
ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista
kunnilta maakunnille, säätää maakuntien saamasta rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön
asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä. Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle jäävien peruspalvelujen osalta säätää uusi kuntien peruspalvelujen
valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta valmistellaan erillinen
hallituksen esitys.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja
kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Lausunnot pyydetään
toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 9.11.16 klo 16.15 mennessä.
Lausuntopyyntö on nähtävillä kokouksessa.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016
Oheismateriaalina on diaesitys hallituksen esityksestä sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi sekä tiivistelmä lakiluonnosten keskeisistä
asioista.
Oheismateriaali
1 Diaesitys
Tiedoksi
STM ja VM (kyselyyn vastaaminen)
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Khall 240 § Kuntalaisaloite/uusi kirjasto/Erkki Heikurainen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen.
Selostus
Kunnanhallitus on 4.7.2016 § 177 päättänyt toimittaa aloitteen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Sivistystoimi on tehnyt lokakuun lopussa avustushakemuksen kirjaston toiminnan kehittämiseksi ”Kirjastosta kiinnostava lukupaikka ja toimintatupa”.
Sivistysltk 7.9.2016 89 §
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta toteaa, että Enontekiön kunnan kirjastossa on elokuun
aikana saatu iso remontti valmiiksi. Remontin yhteydessä kirjastotilat
järjesteltiin uudelleen ottaen entistä paremmin huomioon asiakkaiden tarpeet. Kirjastoon hankittiin myös uusia kalusteita. Kirjastossa ei ole
todettuja sisätilaongelmia.
Kirjaston sijainti koulukeskuksen ja päiväkodin yhteydessä mahdollistaa
yhden kirjastotoiminnan päätavoitteen toteutumisen eli lukemisharrastuksen ja lukutaidon lisäämisen. Samalla se kasvattaa lapset ja nuoret kirjaston käyttäjiksi.
Kirjaston käyttäjille varattiin uudet parkkipaikat B-rakennuksen edessä
olevasta paikoitusalueesta.
Sivistyslautakunta toteaa, että sillä ei ole nykyisessä kunnan taloudellisessa tilanteessa tarkoituksenmukaista lähteä esittämään uuden kirjasto/monitoimitalon rakentamista.
Selostus:
Enontekiön kuntaan on tullut seuraava kuntalaisaloite kuntalaiskanavan
kautta:
”Uusi kirjasto
Enontekiö
Aloite luotu Kuntalaisaloite.fi-palveluun 17.4.2016
Aloitteen julkaisupäivämäärä 18.4.2016
Enontekiön kunta voisi selvittää löytyisikö jostakin rahoitusta uuden
kirjaston rakentamiseksi Hettaan. Rakennukseen voisi luonnollisestikin
sisällyttää muitakin tiloja / palveluita (monitoimitalo). Kirjaston paikaksi sopisi hyvin esim. vanhan ala-asteen tontti. Siinä se olisi varsin
keskeisellä paikalla. Nykyinen kirjasto vaikuttaa olevan melkoinen ongelmarakennus jatkuvine remontteineen, eikä kirjaston sisäilmakaan vaikuta
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kovin hyvältä. Kunnan pääkirjaston paikka koulun yhteydessä ei myöskään
ole optimaalinen eikä ongelmaton asiakkaiden kannalta.
Vastuuhenkilö Erkki Heikurainen”
Tiedoksi
Erkki Heikurainen (ote)
Sivistyslautakunta (kopio)
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Khall 241 § Kuntastrategian valmistelutilanne
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kertoo kuntastrategian valmistelutilanteen.
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Khall 242 Kannanotto saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kannanoton.
Selostus
Saamelaisalueen kunnat ja Saamelaiskäräjät ovat yhteistyössä valmistelleet liitteenä olevan kannanoton saamenkielisten sote-palvelujen saatavuuden turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella.
Liite
5 Kannanotto
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Khall 243 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus päätti, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin
kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi lukuunottamatta
sivistyslautakunnan 13.10.2016 §:ää 113 koskien hakemusta oppisopimuskoulutukseen.
Kunnanhallitus päätti, että sivistyslautakunnan 13.10.2016 § 113 palautetaan lautakunnalle ja perusteluna todetaan, että se ei ole henkilöstöohjeen mukainen.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi lukuunottamatta sivistyslautakunnan 13.10.2016 §:ää 113 koskien hakemusta oppisopimuskoulutukseen.
Kunnanhallitus päättää, että sivistyslautakunnan 13.10.2016 § 113 palautetaan lautakunnalle ja perusteluna todetaan, että se ei ole henkilöstöohjeen mukainen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 10.10.6.11.2016
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
- Pöytäkirja 13.9.2016
Sivistyslautakunta
- Pöytäkirja 13.10.2016
Tekninen lautakunta
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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Khall 244 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Birgitta Eira tiedusteli, että sponsoroiko kunta Lapin alueteatteria ja
otti esille ruokahävikin pienentämisen ja kunnan henkilöstön ruokaedun
jatkon harkitsemisen.
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Pykälät
227-244

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin 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
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:

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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