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Kokousaika: Perjantai 29.4.2011 klo 13.00 – 16.05 

 

Kokouspaikka: Virastotalo 

 

Saapuvilla  

olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja 

  Lauri Orava  varajäsen 

Ulla-Maija Syväjärvi jäsen, vpj 

  Nils-Henrik Valkeapää jäsen 

   

 

 

Muut saapuvilla 

olleet:  Pekka Tuomivaara  Oy Audiator Ab 

  Pentti Keskitalo  kunnanjohtaja 

  Leni Karisaari  kunnansihteeri 

  Sanja Uusikartano  kirjanpitäjä 

  Marja Laakso  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Asiat:  § 1 - 8 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Enontekiö __/__ 2011 

 

 

  Ulla-Maija Syväjärvi Marja Laakso  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

  Lauri Orava  

  jäsen 

 

Pöytäkirjan  Molemmat läsnä olevat lautakunnan jäsenet alle- 

tarkastus kirjoittavat pöytäkirjan.    

 

 

 

Pöytäkirja on  Enontekiöllä __/__2011 

nähtävänä 
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Tark.ltk 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 

puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään 

aikana ja paikassa. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen es-

tyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

 

Tarkastuslautakunta on päättänyt 3.10.2009 §:ssä 23, että kokous-

kutsut ja esityslistat lähetetään lautakunnan varsinaisille jäse-

nille neljä viikkoa ennen lautakunnan kokousta. Samaan aikaan lä-

hetetään kokouskutsu ja asialista varajäsenille.  

Jos varsinaisen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen 

tulee toimittaa tieto estyneenä olemisesta ja esityslista varajä-

senelleen hyvissä ajoin.  

 

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla 

on läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 

 

Kokouskutsu on lähetetty 12.4.2011 varsinaisille ja varajäsenille. 

Esityslista on lähetetty sähköpostitse ja kirjeenä tilinpäätöksen 

valmistuttua 20.4.2011 varsinaisille jäsenille ja asialuettelo va-

rajäsenille. 

 

Ehdotus: 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juha-Pekka Mäntyvaara on il-

moittanut olevansa estynyt saapumasta kokoukseen. Kokouksen pu-

heenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Ulla-Maija Syväjärvi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaisesti. 

 

- - - 
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Tark.ltk. 2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh-

dolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja 

ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

 

Ehdotus: 

Pöytäkirjan allekirjoittavat molemmat läsnä olevat lautakunnan jä-

senet. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaisesti. 

 

- - -  
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Tark.ltk. 3 § ENONTEKIÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN VUODEN 2010 TI-

LINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 

 

Khall 92 §: 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun-

nanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti-

lintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen 

saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 

niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertai-

lu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riit-

tävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-

masta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liite-

tiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäse-

net sekä kunnanjohtaja.  

 

Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 

kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon-

sernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päiväl-

tä kuin kunnan tilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tu-

loslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konserniti-

linpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, 

jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja nii-

den käytöstä tilikauden aikana. 

 

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta-

voitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toiminta-

kertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kun-

takonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei 

ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslas-

kelmassa tai rahoituslaskelmassa.  

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuk-

sessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta 

tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpi-

deohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.  

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau-

den tuloksen käsittelystä.  

 

Tilintarkastajien on kuntalain 73 §:n mukaisesti viimeistään tou-

kokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilitarkastustavan mu-

kaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 
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Kuntalain 65.4 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa 

on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät-

tää valtuusto. 

 

Kunnan tilikauden ylijäämä vuodelta 2010 on 760.982.93 € ja kon-

sernin ylijäämä 650 981,76 €. 

  

Liitteenä tilinpäätösasiakirja vuodelta 2010 (LIITE 1). 

 

Ehdotus(kj): 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seu-

raavat käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset, joiden 

perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa talousarvion toteutumi-

nen ao. hallintokunnan kohdalla: 

-perusturva 424 545,13 € 

-tekninen toimi 135.892,00 €. 

 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen 

ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tar-

vittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia. 

 

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmis-

telun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Päätös: 

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. 

 

Tark.ltk 3 §: 

 

Kunnansihteeri Leni Karisaari ja kirjanpitäjä Sanja Uusikartano 

esittelivät lautakunnalle vuodelle 2010 valtuuston asettamien  ta-

voitteiden toteutumiset, talouden, rahoitusosuudet, konsernin ti-

lanteen, rahoituslaskelmat. 

 

     

  

 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2010 

  

Enontekiön kunnan  kunnanvaltuustolle 

  

Olemme tarkastaneet Enontekiön  kunnan  hallinnon, kir-

janpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010. 

Tilinpäätös sisältää kunnan taseen, tuloslaskelman, ra-
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hoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion 

toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätök-

seen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, 

konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja 

niiden liitetiedot. 

 

Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa 

kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kun-

nanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin 

ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnan-

hallitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laati-

misesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riit-

tävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudelli-

sesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-

nösten ja määräysten mukaisesti.  

 

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja 

tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olen-

naisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja rapor-

toimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuk-

sessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtä-

väalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmu-

kaisuutta. Kunnan sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan 

järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen 

huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. 

Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista 

ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuutta.  

 

Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamisek-

si siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston pää-

tösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laati-

misperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tar-

kastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei 

tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. 

 

Tarkastuksen tulokset 

 

Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston talousar-

viopäätösten mukaisesti lukuun ottamatta perusturvan 

424.545 €:n (käyttö - % 107) ja teknisen toimen 135.892 

€:n (käyttö-% 125)  toimintakatteen ylityksiä. Talousar-

viota on syytä seurata näiltä osin paremmin ja saattaa 

ylitykset jo tilivuoden aikana kunnanvaltuuston hyväksyt-

täväksi talousarviomuutoksina. 

 

Kunnan tilikauden ylijäämä on kuitenkin 760.983 € enna-

koitua paremman tulokehityksen ansiosta ja siksi, että 

toimintakate on yleishallinnossa ja sivistystoimessa 
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alittunut. Taseessa ollut kunnan alijäämä on likimain on-

nistuttu kattamaan ja kunnan lainamäärää lyhentämään. 

Kunnan talous on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Toimin-

takatteen nousu on kuitenkin ollut edelliseen vuoteen 

nähden nopeaa ja oli 987.000 € eli 9 %. Kunnan verotulot 

ja valtionosuudet ovat samaan aikaan kasvaneet vain 

576.000 € eli 4,8 %. Kunnan maksuvalmius on ollut tilin-

päätöshetkellä heikko.  

 

Kunnan talouden tasapainotusta on syytä jatkaa tehtyjen 

suunnitelmien mukaisesti. 

 

Kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjes-

tetty asianmukaisesti lukuun ottamatta edellä mainittuja 

toimintakatteen ylityksiä.  

 

Kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

asettaminen ja seuraaminen on kehittynyt. Kunnalla on 

myös konserniohje ja kunnan tytäryhtiölle on asetettu 

kunnanvaltuustossa toiminnallisia ja taloudellisia ta-

voitteita ja niiden toteutumista on seurattu.  

 

Kunnan lainatakaukset Hetta Hiihtomaa Oy:lle ovat yhteen-

sä 750.000 €. Yhtiön heikon talouskehityksen takia on  

suuri vaara, että kunta joutuu takaajana maksamaan yhtiön 

lainojen lyhennyksiä ja korkoja. 

 

Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot 

ovat oikeita. 

 

Kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös 

on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-

ten ja määräysten mukaisesti muutoin paitsi siltä osin, 

että konsernitilinpäätöksessä ei ole eliminoitu yhtiöit-

tämisten yhteydessä syntynyttä sisäistä katetta ja pois-

toerokorjaus kunnan kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden 

tilinpäätöksiin on tehty vain tilivuoden osalta eikä koko 

poistoajalta. Ohjeiden mukaan tehtynä konsernitilinpää-

töksen konsernin oma pääoma olisi vähentynyt. Tilinpäätös 

antaa oikeat ja riittävät tiedot edellä olevalla tiedolla 

täydennettynä tilikauden toiminnasta, taloudesta, talou-

dellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista 
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Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 

myöntämisestä 

 

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. 

 

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille 

tarkastamaltamme tilikaudelta. 

 

Enontekiö 3.5.2011 

 

Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö 

 

 

 

Pekka Tuomivaara 

tilintarkastaja, JHTT 

 

Ehdotus: 

Tarkastuslautakunta totesi tilintarkastajan tarkastuskertomuksen 

ja esittää siihen viitaten kunnanvaltuustolle vuoden 2010 tilin-

päätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvolli-

sille. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaisesti. 

 

- - -
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Tark.ltk. 4 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 §:n mukaan arvioi-

da, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet toteutuneet. 

 

Tilinpäätöksen ja tehtyjen selvitysten pohjalta tarkastuslautakun-

ta toteaa, että kunnanvaltuuston asettamat kokonaistaloudelliset 

tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.  

 

Teknisen toimen (ylitys 135.692,00 ja perusturvan (ylitys 

424.545,13 €) osalta taloudelliset tavoitteet eivät ole toteutu-

neet. Ylityksistä on annettu selvitykset tilinpäätöksessä. Budje-

tin ylittyminen toistuu samoilla hallintokunnilla. Hallintokuntien 

tulee pysyä taloudellisissa raameissaan. Mahdolliset ylitykset tu-

lee tuoda valtuuston käsittelyyn tilikauden aikana. 

 

Lautakunta kehottaa kunnanhallitusta tehostamaan hallintokuntien 

taloussuunnittelua ja seurantaa, ettei nykyisen kaltaisia suuria 

ylityksiä tilinpäätökseen synny.  

 

Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut hyvin.  

 

Kunnan konserniohjausta on kehitetty. Kuitenkin tulee Enontekiön 

kehitys Oy:n tytäryhtiön Hetan hiihtomaa Oy:n talouden tasapainot-

tamiseen ja kehittämiseen kiinnittää huomiota. Yhtiön vuoden 2010 

tilinpäätös osoitti 91.000,00 € tappiota. Enontekiön kunta on ti-

likaudella 2010 taannut 750.000.00 €  Hetan hiihtomaa Oy:n laino-

ja, joiden lyhennysten ja korkojen maksaminen voi langeta takaa-

jalle, jos yhtiön taloutta ei saada tasapainotettua. 

 

Talouden tasapainotusta on tarpeen jatkaa tehtyjen suunnitelmien 

mukaisesti. 

 

 

Toiminta-

tuotot 

Toiminta-

kulut 

Vuosikate Tilikauden 

yli-

/alijäämä 

Lainakanta 

euroa/asukas 

Talousar-

vio 2010 

2 121 660 -13 912 940   287 720 12 200     3 314 

Tilinpää-

tös 2010 

2 350 569 -14 321 874 1 103 418 760 983     2 069 

 

 

 

 -lainakanta kunnassa ja konsernissa edelleen korkea 

-omavaraisuus  heikko (=52,4 %, tavoite n. 70 %) 

-verotulot vähentyneet 

- kunnan toimintakulut kasvaneet 8 % ja toimintakate 9 % 
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-työikäiset vähenee 

-palvelujen tarve asukkaiden ikääntymisen myötä kasvaa 

-kunnalla ja konsernilla on edelleen alijäämää (kaikki kriisikun-

nan tunnusmerkit eivät ole poistuneet).  

Lautakunta pitää välttämättömänä, että tiukkaa taloudenpitoa jat-

ketaan. 

 

Enontekiöllä 29.4.2011 

 

 

Ulla-Maija Syväjärvi  Lauri Orava 

varapuheenjohtaja    varajäsen 

 

Ehdotus: 

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2010 

arviointikertomuksen ja saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväk-

si. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaisesti. 

 

- - -
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Tark.ltk 5 § TIEDOKSI VUODEN 2011 YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITEL-

MAN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 

Valtuuston hyväksymän vuoden 2011 talousarvion mukaan tarkastus-

lautakunnan talousarvion menot ovat 8110 euroa.  

 

Kunnanhallitus on 14.2.2011 § 35 vahvistanut osana yleishallintoa 

tarkastuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman ja nimennyt tarkas-

tuslautakunnan vastuuviranhaltijoiksi toimistosihteerit Marja 

Laakson ja Teija Stoorin. 

  

Ehdotus:  Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2011 vah-

vistetun käyttötaloussuunnitelman ja vastuuviranhaltijat.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaisesti. 

 

- - - 
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Tark.ltk 6 § TARKASTUSSUUNNITELMAN/TYÖOHJELMAN HYVÄKSYMINEN VUO-

DELLE 2011  

 

Ehdotus: 

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2011 tarkastuksen kohteesta. 

 

Päätös: 

Lautakunta päätti jatkaa perusturvan tarkastusta ja sen jälkeen 

vuorossa on tekninen toimi. 

Syksyllä pidetään kaksi kokousta. 

 

- - - 
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Tark.ltk. 7 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussa mainitsematonkin 

asia.  

 

Laajakantoinen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen 

päätöksentekoa. 

 

Ehdotus: 

Käsitellään tarkastuslautakunnalle mahdollisesti saapuneet muut 

asiat. 

 

Käsittely: 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se tarkis-

taisi tarkastussääntöä (pvm 19.12.1996), tarkastuslautakunnan jä-

senmäärään osalta, niin että lautakunnan toimintaedellytykset pa-

ranisivat. Käytännössä on todettu, että 3 jäsentä on liian vähän.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaisesti. 

- - - 
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 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ltk           Khall          Kvalt        Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
 

                                                    Enontekiöllä ___/___20___ 

 

                                            

                                            Pöytäkirjanpitäjä   

 

Tark.ltk 8 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Khall 6 § /2011 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen 

Enontekiön kunnanhallitus pvm 28.2.2011: talousarvion täytäntöön-

pano-ohjeet vuodelle 2011 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaisesti. 

- - - 


