
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA 

Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Torstai 4.12.2014 klo 12.00-17.45  

 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

SAAPUVILLA  Alamattila Jaakko   Kimmel Miliza 

OLLEET JÄSENET   Alatörmänen Seppo   Kotavuopio Kari 

 Eira Birgitta   Kultima Elli-Marja 

 Eira-Keskitalo Satu-Marja  Kurkela Outi 

 Hautamäki Helinä   Mäkitalo Pentti  

 Juuso Berit-Ellen   Näkkäläjärvi Janne 

 Keinovaara Ulla   Ranta Hannu, saapui 12.30 

 Keskitalo Sari   Syväjärvi Ulla-Maija 

 Keskitalo Tuomas  Juuso Per-Oula, vv. 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA Kärnä Mikko, kunnanjohtaja 

OLLEET  Korva Pia, pöytäkirjanpitäjä 

  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

  Annikki Kallioniemi, sosiaalisihteeri 

  Kimmo Lämsä, tekninen johtaja 

  Laila Nikunlassi, rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Sanja Uusikartano, kirjanpitäjä 

  Taina Ketola, varhaiskasvatusohjaaja 

 

ASIAT  § 41 - § 51 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Korva Pia  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
     (lukuun ottamatta § 44) 

     

     Mikko Kärnä 

     pöytäkirjanpitäjä 
     (§ 44) 

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT     

  Pentti Mäkitalo  Birgitta Eira 

 

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  11.12.2014 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  4.12.2014 2 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

 

ASIALISTA  

 

41 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

42 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

43 §  Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 

2015 

44 §  Hetta Hiihtomaa Oy:n purkamiseen liittyvä varojen ja velkojen 

siirtäminen Enontekiön kunnalle 

45 §  Vastuullisen tilintarkastajan vaihdos 

46 §  Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 

47 §  Teknisen lautakunnan toiminta-ajatus ja tehtäväjako, teknisen 

lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta, viranhaltijoiden teh-

tävät ja ratkaisuvalta / muutos hallintosääntöön 

48 §  Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttötalousbudjetin ylitys-

oikeusanomuksen esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle ja 

edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle 

49 §  Arvio talousarvioon varattujen määrärahojen riittävyydestä 

lokakuun lopun toteutuman perusteella ja ylityshakemus / pe-

rusturvalautakunta 

50 §  Vuosien 2015 - 2017 talousarvion ja –suunnitelman hyväksymi-

nen 

51 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 41 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Janne Näkkäläjärven 

tilalla on Per-Oula Juuso. Miliza Kimmel oli ilmoittanut esteen koko-

ukseen osallistumiselle, mutta hänelle ei ole saatu varajäsentä. Kari 

Kotavuopio, Hannu Ranta ja Berit-Ellen Juuso eivät olleet ilmoittaneet 

estettä osallistumiselleen, eivätkä olleet läsnä kokouksessa. Hannu 

Ranta oli kuitenkin ilmoituksensa mukaan tulossa kokoukseen. 

Puheenjohtaja totesikin, että kokouksessa on tällä hetkellä läsnä 12 

varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 26.11.2014 ja lähe-

tetty samana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäse-

nille, kunnanjohtajalle ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähin-

tään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla ko-

koon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 42 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA ESITYSLISTAAN 

MAHDOLLISESTI TEHTÄVÄT MUUTOKSET 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan 

esityksestä Pentti Mäkitalo ja Per-Oula Juuson esityksestä Birgitta 

Eira.   

 

Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei esitetty. 

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 11.12.2014 mennessä. Pöytäkirja pi-

detään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä 

klo 14.00 alkaen virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkir-

janpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan al-

lekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi va-

littujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan 

mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien va-

linnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kii-

reellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, 

joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireelli-

syyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokoukses-

sa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on 

tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää 

valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmis-

tellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistel-

lun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisel-

la enemmistöllä. 
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Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsi-

tellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esi-

tyslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 43 § KIINTEISTÖVERO- JA TULOVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 

2015 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että vuoden 2015 kiinteistöveroksi vahviste-

taan seuraavat: 

 

- 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 kunnanvaltuusto päätti, että tuloveroprosentti pysytetään 

vuonna 2015 ennallaan 20,75 %:ssa. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 27.10.2014 § 217 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: 

 

- 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 päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tulo-

veroprosentti pysytetään vuonna 2015 ennallaan 20,75 %:ssa. 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: 

 

- 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 % 
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- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tulo-

veroprosentti pysytetään vuonna 2015 ennallaan 20,75 %:ssa. 

 

Selostus 

 

Kiinteistöveroehdotuksessa yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt on 

vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten kiinteistövero-

aste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteistöveroaste sekä 

rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Jos vapaa-ajan asunnoille ei 

määrätä veroastetta, niihin sovelletaan yleistä kiinteistöveroastetta. 

Valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueiden veroaste pidetään en-

nallaan, vaikka ne verottajan tulkinnan mukaan luetaan muun maatilata-

louden maaksi ja ovat siten verotusarvoltaan nollan arvoisia. Tulkin-

nan mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin hyvä, että veroaste on mää-

ritetty. 

 

Esittelijän ehdotuksessa arvioiduksi verokertymäksi vuoden 2015 talo-

usarvioon kiinteistö- ja tuloverosta muodostuu yhteensä 5.936.000 €, 

josta kiinteistöveron osuus on 833.000 € ja kunnallisveron osuus 

4.800.000 €. Kokonaiskasvuksi on arvioitu 2,0 %. 

 

Kiinteistöverolain (654/92) 11§:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kun-

nassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihte-

luvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa kun-

nan tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sa-

dasosan tarkkuudella. 

 

Edelleen kunnanvaltuuston on Kuntalain 66 §:n mukaan päätettävä kunnan 

tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen 

perusteista.  

 

Verotusmenettelylain mukaan kunnan tulee kuitenkin ilmoittaa verohal-

litukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 

17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. 

Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 

1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 
2. erottamaton määräala ja 
3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. 

 

Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraa-

vat: 

 

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12b §): 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 – 1,55  

 vakituisen asunnon veroprosentti 0,37 – 0,80 

 KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman raken-

nuspaikan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen veropro-

sentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia. 
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Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 §) 

 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 – 3,00 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,80 – 1,55 

vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeam-

maksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien raken-

nusten veroprosentti  

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 

 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2014 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% 

 

Ennakkotiedon mukaan maksuunpantua kiinteistöveroa kertyy vuoden 2014 

tilinpäätökseen arviolta 831.000 €.  

 

Tuloveroprosentti on vuonna 2014 20,75. Ennakkotiedon mukaan vuonna 

2014 kunnallisveroa kertyy noin 4.643 miljoonaa euroa. 

 

Vielä voimassa olevan Kiinteisöverolain 11 §:n mukaisesti ”Kunnanval-

tuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan tämän 

lain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin, jollei 12–14 §:stä muuta 

johdu. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 

0,80 ja enintään 1,55.” Ko. lain 12§:ssä käsitellään muiden kuin 

asuinrakennusten (mm. loma-asuntojen) verotusta. 12§:ssä kiinteistöve-

rolaki toteaa: ” Kunnanvaltuusto voi määrätä 11 §:ssä mainitun vaihte-

luvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneis-

tojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen 

kuin 12 §:ssä tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Tämä veroprosentti 

voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pää-

asiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti.” 

Edellä olevasta johtuen ja valtuuston päättäessä, että se ei määrää 

muille asuinrakennuksille erillistä veroprosenttia, sovelletaan näihin 

kiinteistöverotuksessa lain 11§:n tarkoittamaa yleistä kiinteistövero-

prosenttia.  

Vertailutietoina oheismateriaalissa esitetään Tunturi-Lapin seutukun-

nan ja muutamien muiden kuntien tulovero ja kiinteistöveroesityk-

set/päätökset vuodelle 2015. 
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Kvalt 44 § HETTA HIIHTOMAA OY:N PURKAMISEEN LIITTYVÄ VAROJEN JA 

VELKOJEN SIIRTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNALLE 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä ja ottaa vastaan varat ja velat yhtiön 

purkamisen seurauksena, Sopimuksen varojen ja velkojen siirtämisestä 

Enontekiön kunnalle (liitteineen) mukaisesti, sekä valtuuttaa Heikki 

Järvistön tarpeen mukaan viimeistelemään Sopimuksen kunnan puolesta ja 

allekirjoittamaan sen. 

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa hallituksen hyväksymään 

tarpeen mukaan lainojen ja muiden siirtyvien sopimusten siirtoon liit-

tyvät sopimukset.  

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään 

purkutappion kirjaamisesta joko tilikaudelle 2014 tai 2015. 

 

Käsittely 

Pia Korva ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan (Hallintolaki 

28 § kohta 5) ja poistui kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian 

osalla toimi esittelijä, Mikko Kärnä. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 27.10.2014 § 219 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hy-

väksyä ja ottaa vastaan varat ja velat yhtiön purkamisen seurauksena, 

Sopimuksen varojen ja velkojen siirtämisestä Enontekiön kunnalle 

(liitteineen) mukaisesti, sekä valtuuttaa Heikki Järvistön tarpeen mu-

kaan viimeistelemään Sopimuksen kunnan puolesta ja allekirjoittamaan 

sen. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kun-

nanvaltuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarpeen mukaan laino-

jen ja muiden siirtyvien sopimusten siirtoon liittyvät sopimukset.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään 

purkutappion kirjaamisesta joko tilikaudelle 2014 tai 2015. 

 

Käsittely 

Pia Korva ja Sari Keskitalo ilmoittivat esteellisyytensä käsiteltävään 

asiaan (Hallintolaki 28 § kohta 5) ja poistuivat kokouksesta. Puheen-

johtajana tämän pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila, toisena pöytä-

kirjantarkastajana Janne Näkkäläjärvi ja pöytäkirjanpitäjänä esitteli-

jä, Mikko Kärnä. 

 

Merkitään, että Ulla Keinovaara saapui kokoukseen tämän asian käsitte-

lyn aikana, klo. 14.30. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  4.12.2014 10 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

 

Keskustelun päätyttyä Birgitta Eira jätti asiasta suullisen eriävän 

mielipiteen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hy-

väksyä ja ottaa vastaan varat ja velat yhtiön purkamisen seurauksena, 

Sopimuksen varojen ja velkojen siirtämisestä Enontekiön kunnalle 

(liitteineen) mukaisesti, sekä valtuuttaa Heikki Järvistön tarpeen mu-

kaan viimeistelemään Sopimuksen kunnan puolesta ja allekirjoittamaan 

sen. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun-

nanvaltuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarpeen mukaan laino-

jen ja muiden siirtyvien sopimusten siirtoon liittyvät sopimukset.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään 

purkutappion kirjaamisesta joko tilikaudelle 2014 tai 2015. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2013 § 62 päättänyt 

hyväksyä Hetta Hiihtomaa Oy:n toimintojen siirtämisen osaksi Enonteki-

ön kunnan toimintoja siinä vaiheessa kun Enontekiön kunta omistaa tar-

vittavan enemmistön yhtiön osakekannasta. Kyseisessä kohdassa päätet-

tiin, että Hetta Hiihtomaasta muodostetaan kunnallinen lähiliikunta-

paikka ja yhtiön velat, vastuut sekä varallisuus siirretään tällöin 

osaksi kunnan tasetta. 

 

Osakkeiden hankkimiseksi Enontekiön kunta esitti muille Hetta Hiihto-

maa Oy:n osakkaille osakkeiden ostotarjouksen, jota kautta saatiinkin 

hankittua tarvittava osake-enemmistö osakeyhtiön purkamistoimien suo-

rittamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi kunnan vastuulle. 

 

Osakkeiden hankinnan jälkeen aloitettiin Hetta Hiihtomaa Oy:n purka-

mismenettely, jossa asiantuntijana on toiminut KPMG:n lakimies, VT, 

Anu Kangasniemi. 

 

Purkamistoimet ovat edenneet siihen vaiheeseen, jossa Enontekiön kun-

nan tulee hyväksyä Sopimus yhtiön varojen ja velkojen siirtämisestä 

Enontekiön kunnalle. Sopimuksen hyväksymisen ja allekirjoittamisen 

jälkeen Hetta Hiihtomaa Oy:n velat ja varat siirtyvät Enontekiön kun-

nalle ja selvitysmies huolehtii selvitysmenettelyn vaatimien toimenpi-

teiden (mm. tilinpäätöksen laatiminen ja lopputilitys) loppuunsaatta-

misesta ja yhtiön purkautumisen ilmoittamisesta kaupparekisteriin. 

 

 

 

 

Liite 1 Sopimus varojen ja velkojen siirtämisestä liitteineen 
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Kvalt 45 § VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHDOS 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen 

1.7.2014 lukien tarkastuslautakunnan esityksen mukaan siten, että vas-

tuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Juha Väärälä. 

 

Käsittely 

Merkitään, että valtuutettu Hannu Ranta saapui kokoukseen tämän asian 

käsittelyn aikana klo. 12.30. 

 

Päätöshistoria 

 

Tarkastuslautakunta 7.10.2014 § 27 

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin 

 

Ehdotus: Hyväksytään vastuullisen vaihdos 1.7.2014 lukien. Merkittiin, 

että Juha Väärälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsitte-

lyn ajaksi klo 11-11.05 ja että pöytäkirjanpitäjänä toimi 

Paula Hellén-Toivanen. 

 

 Merkitään tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kirje 

esityksestä vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksesta. Paula 

Hellén-Toivasen jäädessä vaiheittain eläkkeelle KPMG Jul-

kishallinnon Palvelut OY esittää, että 1.7.2014 alkaen vas-

tuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Juha Väärälä. 

 Kirje saatetaan tiedoksi myös kunnanvaltuustolle. 
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Kvalt 46 § SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisen suunnitelman ikään-

tyneen väestön tukemiseksi.  

 

Käsittely 

Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi esitteli suunnitelmaa ikääntyneen 

väestön tukemiseksi. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 10.11.2014 § 241 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen 

suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksymistä kunnanjohta-

jan muutetun esityksen mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että si-

vulle 20, kohtaan Palveluasuntoja mahdollisen monitoimitalon yhtey-

teen, ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään maininta että ”eikä myös-

kään käsivarren alueelta haluta Hetan asumispalveluihin”. 

 

Elli-Maria Kultima kannatti kunnanjohtajan muutettua ehdotusta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen 

suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksymistä perusturva-

lautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvalautakunta 19.8.2014 § 63 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Antti Tonteri saapui kokoukseen asian esittelyn aikana.  

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa, että suunnitelma hyväksytään 

liitteen mukaisena, vanhusneuvoston esittämin lisäyksin: 

-  Muistisairaiden palveluasuminen tulee suunnitella perusturvalau-

takunnan asettamassa työryhmässä. Selvitettävä tulisiko muisti-

sairaille perustaa oma asumispalveluyksikkö. 
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- Ikäihmisiltä pitäisi kysyä heidän toivomuksistaan asumisen suh-

teen, ja kyselyn tulokset huomioida suunnittelussa. Kysely esi-

merkiksi opinnäytetyönä. 

- Sivukylien kotipalveluun toteuttamiseen myös iltaisin ja viikon-

loppuisin tulisi löytää keinot.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Enontekiön vanhusneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 15.8.2014.  

Sosiaalisihteerin esitys vanhusneuvostolle esityslistan oheismateriaa-

lina. Vanhusneuvoston esitys esitetään kokouksessa. 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-

siaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on laadittava 

suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervey-

den, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäk-

käiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämi-

seksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumis-

ta ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava 

osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnan-

valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. 

 

 

Liite 2 Enontekiön kunnan vanhustenhuollon toimintasuunnitelma kulu-

valle valtuustokaudelle ja seuraavan valtuustokauden ensimmäiselle 

vuodelle, 31.12.2017 saakka  
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Kvalt 47 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄJAKO, 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA, VIRANHALTIJOIDEN 

TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA / MUUTOS HALLINTOSÄÄNTÖÖN 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että hallintosääntöön tehdään liitteessä esi-

tetyt muutokset / täydennykset teknisen lautakunnan toiminta-ajatusta 

ja tehtäväjakoa koskevaan pykälään (§ 56) sekä teknisen lautakunnan 

tehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevaan pykälään (§ 57). 

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy teknisen johtajan, 

rakennustarkastajan ja rakennusmestari-rakennustarkastajan tehtäväku-

vaukset ja ratkaisuvallat liitteen mukaisesti ja muuttaa näiltä osin 

hallintosäännön pykälää, § 58. 

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli asiaa kunnanvaltuustolle. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 24.11.2014 § 254 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosään-

töön tehdään liitteessä esitetyt muutokset / täydennykset teknisen 

lautakunnan toiminta-ajatusta ja tehtäväjakoa koskevaan pykälään (§ 

56) sekä teknisen lautakunnan tehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevaan py-

kälään (§ 57). 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hy-

väksyy teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja rakennusmestari-

rakennustarkastajan tehtäväkuvaukset ja ratkaisuvallat liitteen mukai-

sesti ja muuttaa näiltä osin hallintosäännön pykälää, § 58. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosään-

töön tehdään liitteessä esitetyt muutokset / täydennykset teknisen 

lautakunnan toiminta-ajatusta ja tehtäväjakoa koskevaan pykälään (§ 

56) sekä teknisen lautakunnan tehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevaan py-

kälään (§ 57). 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 

hyväksyy teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja rakennusmestari-

rakennustarkastajan tehtäväkuvaukset ja ratkaisuvallat liitteen mukai-

sesti ja muuttaa näiltä osin hallintosäännön pykälää, § 58. 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 17.11.2014 § 111 
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Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus:KL 

 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen, Teknisen lautakunnan 

toiminta-ajatuksen ja tehtävienjaon, teknisen lautakunnan tehtävät ja 

ratkaisuvallan sekä viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvallan. 

Ja esittää nämä Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.  

 

Lisäksi tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja 

kunnanvaltuustolle muutettavaksi ja hyväksyttäväksi tarvittavat hal-

lintosäännön ja johtosäännön kohdat. 

 

Selostus 

 

Virkanimikkeiden muutoksien sekä yleisten muiden muutoksien johdosta 

on syytä tarkentaa teknisen lautakunnan toiminta-ajatus ja tehtävien-

jako, teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta sekä viranhalti-

joiden tehtävät ja ratkaisuvalta. 

Liitteenä 1/111§ on luonnos tekniselle lautakunnalle em. tehtävistä. 

 

 

Liite 3 Luonnos teknisen lautakunnan esittämistä muutoksista hallin-

tosääntöön ja kopio voimassa olevista hallintosäännön kohdista 
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Kvalt 48 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN 

YLITYSOIKEUSANOMUKSEN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE JA 

EDELLEEN ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTOLLE 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää tekniselle lautakunnalle ylitysoikeutta 

165.000 € vuoden 2014 talousarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. 

Ylitys katetaan lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli asiaa kunnanvaltuustolle. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 24.11.2014 § 256 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tekniselle lau-

takunnalle myönnetään ylitysoikeutta 165.000 € vuoden 2014 talousarvi-

oon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, 

mikäli siihen on tarvetta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tekniselle 

lautakunnalle myönnetään ylitysoikeutta 165.000 € vuoden 2014 talous-

arvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotol-

la, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 17.11.2014 § 110 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus:KL 

 

Tekninen lautakunta esittää 153 000€ ylitysoikeusanomuksen Enontekiön 

kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle teknisen 

lautakunnan käyttötalousbudjettiin. 

 

Muutettu ehdotus:KL 

 

Enontekiön kunnan omistaman latukoneen ennakoimattomien huolto- ja 

korjauskustannusten vuoksi menokohdan: 
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042321 Lähiliikuntapaikat ja ladut   -5000€  

 Polttoaine / tampparihuolto 

 

Ylitykseksi muodostuu -17000€ sekä tästä johtuen käyttötalousbudjetin 

ylitykseksi vuodelle 2014 165000€ 

 

Tekninen lautakunta esittää 165 000€ ylitysoikeusanomuksen Enontekiön 

kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle teknisen 

lautakunnan käyttötalousbudjettiin. 

 

Teknisen lautakunnan käyttötalousbudjetin ylitys tulee olemaan vuodel-

le 2014 152 110€ joka muodostuu kustannuspaikkakohtaisesti vrt. bud-

jetti 2014, seuraavasti: 

 

041002 Teknisen toimen auto YHT-279   +2000€  

 Tuloa ei budjetoitu     

041102 Ytyä ympäristöön   +5000€ 

 Pasmajärvestä budjetoimatonta tuloa    

042001 Kaavoitus ja mittaus   -24000€ 

 Tulo ei toteudu    

042101 Tekninen hallinto   +20000€ 

 Palkkamenojen säästö   

042102 Talonmiesrengas   -14000€ 

 Taloyhtiöiden oman talonmiehen laskuttamaton osuus 

042104 Kiinteistöyhtiöt/hallinto  -18000€ 

 Isännöitsijää ei ole ollut ½-vuoteen 

042201 Jätehuolto    -6500€ 

 Ei määrärahaa, eläkemaksu 

042301 Rivitalo 2    -16500€ 

Vuoden 2013 lopussa oleva vesivahinko, laskut vuodelle 2014 

042302 Vuokratalo (kerrostalo)  -10000€ 

 Vesivuotojen korjausta, kiukaan uusiminen 

042303 Rinteentalo    -1000€ 

 Sähkö 

042303 Eläinlääkäritalo   +2640€ 

 Vuokratulo  

042306 Kilpisjärven koetalo   -2000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042307 Asuntoyhtiöt   -6000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042309 Koulujen asunnot   -25000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042312 Hetan koulu (vanha)   -7000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042317 Maa- ja vesialueet   -4000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042319 Puistot ja yleiset alueet  -1500€ 

 Toimintakulu ylitys 

042320 Vene- ja lentosatama   -2350€ 

 Maksamaton vuokra 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  4.12.2014 18 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

042321 Lähiliikuntapaikat ja ladut  -5000€ 

 Polttoaine / tampparihuolto 

042322 Moottorikelkkareitit   -5000€ 

 Rakenteiden kunnossapito 

042323 Rivitalo I    -3800€ 

 Sähkö ylitse, vuokratuotto alitse 

042401 Kaukolämpö    -30100€ 

 Entisen Enontekiön kunnan sähkölaitoksen työntekijöiden 

 eläkemaksu, ei budjetoitu. 
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Kvalt 49 § ARVIO TALOUSARVIOON VARATTUJEN MÄÄRÄRAHOJEN RIITTÄVYYDESTÄ 

LOKAKUUN LOPUN TOTEUTUMAN PERUSTEELLA JA YLITYSHAKEMUS /  

PERUSTURVALAUTAKUNTA 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää perusturvalautakunnalle ylitysoikeutta 

140.000 € vuoden 2014 talousarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. 

Ylitys katetaan lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Käsittely 

Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi esitteli asiaa kunnanvaltuustol-

le. 

 

Asian käsittelyn jälkeen kunnanvaltuusto päätti pitää tauon klo. 

13.35-13.55. Tauon jälkeen suoritetun nimenhuudon perusteella puheen-

johtaja totesi, että kokous jatkuu laillisena ja päätösvaltaisena ai-

kaisemmalla kokoonpanolla. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 24.11.2014 § 262 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvalau-

takunnalle myönnetään ylitysoikeutta 140.000 € vuoden 2014 talousarvi-

oon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, 

mikäli siihen on tarvetta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvalau-

takunnalle myönnetään ylitysoikeutta 140.000 € vuoden 2014 talousarvi-

oon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, 

mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvalautakunta 18.11.2014 § 96 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta vuoden 2014 talous-

arvioon perusturvalautakunnalle varattuun määrärahaan  

140 000 €. 

 

Perusturvalautakunta esittää arvionaan seuraavaa: perusturvalautakun-

nan varaama määräraha ylittyy seuraavilla tulosalueilla: 

Lasten kotihoidon tuki, varattu 100 000 €, toteutuma 31.10.  
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90 962 €. 

Lastensuojelun tukitoimet, varattu 36 050 €, toteutuma 31.10. 

47 444,26 €. Aiheutuu palvelujen ostosta. 

Kehitysvammalaitokset, varattu 28 000 €, toteutuma 60 298,96 €. Aiheu-

tuu kriisijaksoista. 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu varattu 22 530 €, toteutu-

ma 37 066,534 €; Kutsutaksin sosiaalitoimen osuutta ei ole huomattu 

varata.  

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut varattu 279 750 €, toteutuma 

253 727,89 €. Syynä 91,5 % toteutumaan on aiempaa kalliimpiin ostopal-

veluihin siirtyminen asiakkaan kunnon heikkenemisen, ja kuntoutustar-

peen kasvun vuoksi.  

Ympäristöterveydenhuolto varattu määräraha 103 750 €, toteutuma 

31.10.2014 105 770 €. Asiaa selvitetään ja selvityksen tulos ilmoite-

taan kokouksessa.  

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän osalta toteutuma 

oli lokakuun lopussa 80,8 %.  

Erikoissairaanhoidon osalta toteutuma on 83,9 %. Ensihoidon osalta 

tulossa palautusta koska Lapin sairaanhoitopiirissä sovittu että ensi-

hoidon kustannuksia peritään enintään 135 € asukasta kohti, kun ensi-

hoidon kuluja maksettu lokakuun loppuun mennessä 255 150 €.  

 

Vaikka joillakin tulosalueilla ovat määrärahat ilmeisesti alittumassa, 

voi kuitenkin olla, että perusturvan määrärahat ylittyvät kirjanpitä-

jän arvion mukaan. 136 000 €.  
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Kvalt 50 § VUOSIEN 2015 - 2017 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN 

HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion sitovuustaso valtuustoon 

nähden on kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan, perusturvalautakun-

nan sekä teknisen lautakunnan ulkoiset nettomenot. 

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy liitteenä olevan ta-

lousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016–2017. 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion rahoitustarve katetaan lai-

nanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeel-

lista. Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että tuloslaskelma ja rahoi-

tuslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaises-

ti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli talousarvion yleisosan sekä hallin-

to-osaston vuoden 2015 talousarvioesityksen. 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi esitteli sivistysosas-

ton talousarvioesityksen. 

Varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketola esitteli päiväkotihankkeen kustan-

nussäästöjä. 

Sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Annikki Kallioniemi esitteli perustur-

vaosaston talousarvioesityksen. 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli teknisen osaston talousarvioesi-

tyksen. 

 

Esittelyjen jälkeen kunnanvaltuusto päätti pitää tauon klo. 15.45-

16.00. Tauon jälkeen suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja 

totesi, että kokous jatkuu laillisena ja päätösvaltaisena aikaisemmal-

la kokoonpanolla. 

 

Yleisosa 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yleisosan esityksen mukaan. 

 

Yleishallinto 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yleishallinnon talousarvioesityksen. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että hallinnon BSC-korttiin tulisi lisätä kohta, 

joka mittaa kunnanhallituksen / kunnanvaltuuston toimintaa esim. val-

tuustoaloitteiden ja kunnanhallituksen jäsenten esille ottamien asioi-

den käsittelyä. Birgitta Eira esitystä ei kannatettu. 

 

Sivistystoimi 

Kunnanvaltuusto hyväksyi sivistystoimen talousarvioesityksen. 

 

Käsittely 
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Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti, että sivistystoimen talousarvioon 

lisätään määrärahaa 40.000 euroa, joka kohdennetaan kiertävän erityis-

opettajan toimintaan. Birgitta Eira, Outi Kurkela ja Tuomas Keskitalo 

kannattivat Satu-Marja Eira-Keskitalon esitystä. 

 

Pentti Mäkitalo, Seppo Alatörmänen ja Sari Keskitalo kannattivat kun-

nanhallituksen esitystä.  

 

Jaakko Alamattila esitti Peltovuoman koulun lakkauttamista, mikäli li-

sämääräraha hyväksytään. Jaakko Alamattilan esitystä ei kannatettu. 

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, 

että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatet-

tu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannat-

tavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannat-

tavat Satu-Marja Eira-Keskitalo esitystä, jota Birgitta Eira, Outi 

Kurkela ja Tuomas Keskitalo ovat kannattaneet, äänestävät ”EI”. Äänes-

tystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa 

äänestyksessä annettiin viisi (5) ”JAA”-ääntä (Alamattila Jaakko, Ala-

törmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Keskitalo Sari, Mäkitalo Pentti) ja 

seitsemän (7) ”EI”-ääntä (Eira Birgitta, Eira-Keskitalo Satu-Marja, 

Keinovaara Ulla, Keskitalo Tuomas, Kurkela Outi, Juuso Per-Oula, Ranta 

Hannu) ja kaksi (2) ”TYHJÄÄ” (Kultima Elli-Maria ja Syväjärvi Ulla-

Maija), joten puheenjohtaja totesi Satu-Marja Eira-Keskitalon esityk-

sen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi. 

 

Perusturvaosasto 

Merkitään, että Satu-Marja Eira-Keskitalo ilmoitti esteellisyytensä  

käsiteltävään asiaan (Hallintolaki 28 §, kohta 4 palvelussuhdejäävi) 

ja poistui kokouksesta. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi perusturvan talousarvioesityksen. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että perusturvan talousarvioon lisätään 20.000 

euroa joka kohdennetaan velkaneuvonnan resursointiin. Per-Oula Juuso, 

Outi Kurkela ja Ulla Keinovaara kannattivat Birgitta Eiran esitystä. 

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, 

että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatet-

tu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannat-

tavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannat-

tavat Birgitta Eiran esitystä, jota Per-Oula Juuso, Outi Kurkela ja 

Ulla Keinovaara ovat kannattaneet, äänestävät ”EI”. Äänestystapa ja 

äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä 

annettiin kahdeksan (8) ”JAA”-ääntä (Alamattila Jaakko, Alatörmänen 

Seppo, Hautamäki Helinä, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuomas, Kultima El-

li-Maria, Mäkitalo Pentti, Syväjärvi Ulla-Maija) ja neljä (4) ”EI”-

ääntä (Eira Birgitta, Keinovaara Ulla, Kurkela Outi, Juuso Per-Oula) 
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ja yksi (1) ”TYHJÄ” (Ranta Hannu), joten puheenjohtaja totesi kunnan-

hallituksen esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi. 

 

Tekninen osasto 

Kunnanvaltuusto hyväksyi teknisen osaston talousarvioesityksen. 

 

Tuloslaskelma 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tuloslaskelman valtuuston päättämän muutoksen 

huomioiden. 

 

Investointiosa 

Kunnanvaltuusto hyväksyi investointiosan. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että vuoden 2015 investointiosaan kohtaan 

099108, Kilpisjärven asemakaava Saananjuuri, ei varata määrärahaa. 

Per-Oula Juuso kannatti Birgitta Eiran esitystä. 

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, 

että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatet-

tu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannat-

tavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannat-

tavat Birgitta Eiran esitystä, jota Per-Oula Juuso on kannattanut, ää-

nestävät ”EI”. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimieli-

sesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kymmenen (10) ”JAA”-ääntä 

(Alamattila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Hau-

tamäki Helinä, Keinovaara Ulla, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuomas, Kul-

tima Elli-Maria, Mäkitalo Pentti, Syväjärvi Ulla-Maija) ja neljä (4) 

”EI”-ääntä (Eira Birgitta, Kurkela Outi, Juuso Per-Oula, Ranta Hannu), 

joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen kunnan-

valtuuston päätökseksi. 

 

Rahoitusosa 

Kunnanvaltuusto hyväksyi rahoitusosan. 

 

Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 24.11.2014 § 264 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että talousarvion 

sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, sivistyslauta-

kunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan ulkoiset net-

tomenot. 
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Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hy-

väksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitel-

man vuosiksi 2016–2017. 

 

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve 

katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se 

on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuus-

tolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunni-

telma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan 

tehdä kunnanjohtajan johdolla tarvittavia teknisluonteisia korjauksia 

ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi esitteli sivistystoimen 

talousarvioesitystä ja erityisesti kiertävän erityisopettajan virkaan 

liittyvää esitystä. 

 

Merkitään, että Tuomas Keskitalo saapui kokoukseen klo. 12.35. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo. 14.00-14.05. Tauon päätyttyä 

puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu laillisena ja päätösvaltaise-

na aikaisemmalla kokoonpanolla. 

 

Ennen varsinaista päätöksentekoa kunnanjohtaja esitti, että investoin-

tiosaan kohtaan 099055 Terveysaseman kunnostu lisätään 80.000 euroa 

joka katetaan lainanotolla. 

 

Yleisosa  

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Yleishallinto  

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että hallinnon BSC-korttiin tulisi lisätä kohta, 

joka mittaa kunnanhallituksen / kunnanvaltuuston toimintaa esim. val-

tuustoaloitteiden ja kunnanhallituksen jäsenten esille ottamien asioi-

den käsittelyä. Birgitta Eiran esitystä ei kannatettu. 

 

Sivistystoimi  

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että yhteistyötä Karesuvannon ja Ruotsin Ka-

resuandon kanssa lisätään. Alamattilan esitystä ei kannatettu. 
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Birgitta Eira esitti että kiertävän erityisopettajan palkkaukseen va-

rataan määräraha sivistystoimen talousarvioon. Tuomas Keskitalo kan-

natti Birgitta Eiran esitystä. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kos-

ka oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, 

suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kun-

nanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgit-

ta Eiran esitystä, jota Tuomas Keskitalo on kannattanut, äänestävät 

”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänes-

tyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari ja 

Kultima Elli-Maria) ja 2 ”ei” ääntä (Eira Birgitta ja Keskitalo Tuo-

mas). Joten puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tul-

lut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 

Perusturva  

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti että luppokodin iltavuoroon varataan yhdelle hoi-

tajalle määräraha. Birgitta Eiran esitystä ei kannatettu. 

 

Tekninen osasto 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Tuloslaskelma 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Investointiosa 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen mukaan. 

 

Rahoitusosa 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen mukaan. 

 

Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

Liitteet 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

Merkitään, että Pentti Mäkitalo poistui kokouksesta klo. 16.00 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo. 16.00-16.05. Tauon jälkeen pu-

heenjohtaja totesi, että kokous jatkuu laillisena ja päätösvaltaisena 

aikaisemmalla kokoonpanolla Mäkitaloa lukuun ottamatta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvion 

sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, sivistyslauta-

kunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan ulkoiset net-

tomenot. 
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Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 

hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunni-

telman vuosiksi 2016–2017. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve 

katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se 

on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanval-

tuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointi-

suunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan 

tehdä kunnanjohtajan johdolla tarvittavia teknisluonteisia korjauksia 

ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk-

syttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk-

symisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma 

kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi 

on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava 

siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve 

katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomää-

räisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in-

vestointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on 

noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val-

tuusto. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään 

neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimis-

vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää 

ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä 

on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla 

kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamis-

kautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

 

Enontekiön kunnalla ei ole kattamisvelvollisuutta, vaan taseessa on 

aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. 

 

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuspaikkakohtainen talo-

usarvioesitys esitetään oheismateriaalina. 

 

Liite 4 Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2015-2017 
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Kvalt 51 § ILMOITUSASIAT JA VALTUUSTOALOITTEET 

 

Birgitta Eira esitti että Enontekiön kunta ottaisi ”Lupa Välittää” - 

kampanjan tiimoilta vuoden 2015 teemaksi välittämisen. Lisäksi Birgit-

ta Eira esitti onnittelut BB-voittajalle, Andtte Gaup-Juusolle. 

 

Valtuustoaloitteet 

 

Ulla-Maija Syväjärvi teki kirjallisen valtuustoaloitteen koskien park-

kipaikkojen jätehuoltoa. Valtuustoaloite on seuraava: 

”Wc ja roskapönttöjen poiston jälkeen levähdyspaikat on törkeässä kun-

nossa. Asia on ristiriitainen, ELY tai joku muu järjestää? Kuka? 

Onko kunnalla järjestämisvastuuta jätteistä tai onko se Lapecon hei-

niä? 

Kyllä Enontekiön puhdas luonto pitäisi olla tienvarsillakin. 

Esitän, että jäteasia tienvarsilla tulee kuntoon. 

Ulla-Maija Syväjärvi” 

Kirjallinen aloite on liitetty tähän pykälään. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo toi kunnanvaltuuston tietoon Hyvä Teko-

kampanjan. Hän teki valtuustoaloitteen, että kaikki valtuutetut ottai-

sivat osaa Hyvä Teko–kampanjaan esimerkiksi sitoutumalla käymään 3 

kertaa vuoden 2015 aikana Luppokodilla vanhuksia tapaamassa. 

 

Ilmoitusasiat 

 

Mikko Kärnä toi valtuutettujen tietoon Sote-lain vaikutuksen kunnan 

maksuosuuteen ko. palvelujen järjestämisessä. 

 

Eri ryhmät kiittivät valtuutettuja ja viranhaltijoita vuodesta 2014. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.45. 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 

    4.12.2014  41-51  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 41,42,51 

 
  

 
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla: 

 
pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
029 56 42800 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
 

Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
 
 
pykälät  43,44,45,46,47,48,49,50      

 
 

Hallintovalitus     valitusaika 
 

pykälät – 
 
 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 
  
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei 
oteta lukuun. 



Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus 
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallinto-
lain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä en-
nen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle en-
simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lä-
hettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. 
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 
 
Lisätietoja 
 

 
 
 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
 
 
 

 

 

 


