
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA   5. 

Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00-20.00 

  (valtuustoseminaari klo 14) 

        

 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

SAAPUVILLA  Alamattila Jaakko   Kimmel Miliza 

OLLEET JÄSENET   Alatörmänen Seppo (poistui 19.45)  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 

 Keskitalo Sari   Syväjärvi Ulla-Maija 

 Keskitalo Tuomas  Kuukasjärvi Saila 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA Rantapelkonen Jari, kunnanjohtaja 

OLLEET   Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

  Uusikartano Sanja, kirjanpitäjä 

  Lämsä Kimmo, tekninen johtaja 

  Tervo Mirja, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Ounasmajat 

 

 

ASIAT  § 23 –  30 §  

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

  (pl.§ 29, 30) 

 

 

 

  Pentti Mäkitalo  

  puheenjohtaja 

  (§ 29, 30) 

 

     

  

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Birgitta Eira  Tuomas Keskitalo 

  

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  22.6.2016 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   
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ASIALISTA  

 

23 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

24 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

25 §  Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 

 

26 § Arviointikertomus 2015 

27 §  Enontekiön kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja

 vastuuvapauden myöntäminen 

28 §  Vuoden 2016 talousarvioraami 

29 §  Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Ounasmajojen  

lainalle 

 

30 §   Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 23 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Miliza Kimmel on ilmoitta-

nut esteen ja hänen tilalle on saatu Saila Kuukasjärvi.  

Edelleen puheenjohtaja totesi, että Kari Kotavuopio ja Elli-Maria Kultima 

eivät ole paikalla. Näin ollen paikalla on 14 valtuutettua ja 1 varavaltuu-

tettu.  

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 8.6.2016 ja lähetetty sama-

na päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kut-

suttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 24 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja Tuomas 

Keskitalo. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielises-

ti seuraavalla asialla lisättynä: Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiin-

teistö Oy Ounasmajojen lainalle.   

 

Käsittely 

Saila Kuukasjärvi esitti, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Birgitta 

Eira ja Jaakko Alamattila esitti, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Tuo-

mas Keskitalo.  

 

Kunnanjohtaja totesi, että kunnanhallitus on käsitellyt ja esittänyt valtuus-

tolle omavelkaisen takauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Ounasmajojen lainalle.  

Puheenjohtaja kysyi, voiko valtuusto ottaa asian käsittelyyn, minkä valtuusto 

hyväksyi yksimielisesti.   

 

Birgitta Eira tiedusteli voitaisiinko Mirja Tervo kutsua asian osalta kerto-

maan taustoista, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 22.6.2016 mennessä. Pöytäkirja pidetään yleises-

ti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14.00 alkaen 

virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 
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Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 25 § Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti. 

Päätöshistoria 

 

Khall 23.5.2016 § 138  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lapin jä-

tehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 14 §:n muuttamisen Lapin jätehuolto 

kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti:  

14 § (hallituksen kokoonpano ja toimikausi) "Kuntayhtymällä on yhdeksänjäse-

ninen hallitus, johon kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta ja hänelle 

henkilökohtainen varajäsen. Hallituskausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on 

puheenjohtaja, joka valitaan hallituksen jäsenistä kustakin jäsenkunnasta 

vuorotellen hallituskaudeksi kerrallaan. Muutos astuu voimaan 1.6.2016 alka-

valla hallituskaudella." 

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää Lapin jätehuolto kuntayhtymälle Enonte-

kiön kunnan edustajaksi hallitukseen Birgitta Eiraa ja varalle Elli-Maria 

Kultimaa.  

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus päättää esittää Lapin jätehuolto kuntayhtymälle Enontekiön 

kunnan edustajan ja varaedustajan hallitukseen. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lapin 

jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 14 §:n muuttamisen Lapin jätehuolto 

kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti:  

14 § (hallituksen kokoonpano ja toimikausi) "Kuntayhtymällä on yhdeksänjäse-

ninen hallitus, johon kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta ja hänelle 

henkilökohtainen varajäsen. Hallituskausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on 

puheenjohtaja, joka valitaan hallituksen jäsenistä kustakin jäsenkunnasta 

vuorotellen hallituskaudeksi kerrallaan. Muutos astuu voimaan 1.6.2016 alka-

valla hallituskaudella." 

Selostus  

Lapin jätehuollon kuntayhtymä on toimittanut sähköpostitse omistajilleen kä-

siteltäväksi yhtymäkokouksen esittämät perussopimuksen 14 §:n muutokset. 

Lapin jätehuolto kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 14 § ja 15 § 

käsittelevät hallituksen kokoonpanoa, toimikautta, tehtäviä ja päätöksente-

koa. Voimassaolevan perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymällä on kuusijä-

seninen hallitus, johon kuuluu 4 jäsentä perustajakunnista ja kaksi jäsentä 

muista jäsenkunnista. Varajäsenet ovat kaikki eri kunnista. Hallituskausi on 

yksi vuosi. 

Perussopimuksen muutos tulee käyttää kunnissa hyväksyttävänä.  

Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous on päättänyt 15.12.2015 § 15 esit-

tää muutettavaksi perussopimuksen 14 §:ää (hallituksen kokoonpano ja toimi-

kausi) seuraavasti:  

"14 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi  

Kuntayhtymällä on yhdeksänjäseninen hallitus, johon kuuluu yksi jäsen kusta-
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kin jäsenkunnasta ja hänellä henkilökohtainen varajäsen. Hallituskausi on 

kaksi vuotta. Hallituksessa on puheenjohtaja, joka valitaan hallituksen jäse-

nistä kustakin jäsenkunnasta vuorotellen hallituskaudeksi kerrallaan. Muutos 

astuu voimaan 1.6.2016 alkavalla hallituskaudella." 

Yhtymäkokouksen pöytäkirjanote liitteineen on nähtävillä kokouksessa.  
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Kvalt 26 § Arviointikertomus 2015 

Päätös 

Kunnanvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. 

 

Käsittely 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Mäkitalo kävi läpi tarkastuslauta-

kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015.  

 

Päätöshistoria 

Tarkastuslautakunta 26.5.2016 29 § 

ARVIOINTIKERTOMUS 2015 

 

Tarkastuslautakunta kirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2015. 

 

Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja alle 

kirjoittaa arviointikertomuksen sen valmistuttua. 

 

 

Päätös:  

Tarkastuslautakunta laati, hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen  

vuodelta 2015 sekä päätti jättää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle  

tiedoksi. 

 

Toimeenpantavaksi: Valtuusto 

Liite  

1 Arviointikertomus 2015  

Tiedoksi 

Lautakunnat (perusturva, sivistys, tekninen, tarkastus) 

Kunnanjohtaja 

Osastopäälliköt 
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Kvalt 27 § Enontekiön kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vas-

tuuvapauden myöntäminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi perusturvan käyttötalouden ylityksen 384.784,43 €, 

joka on aiheutunut pääosin erikoissairaanhoidon menojen ylittymisestä sekä 

sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan menojen ylittymisestä.  

Kunnanvaltuusto hyväksyi investointiosan määrärahojen ylityksen ja tuloarvion 

alituksen, joiden perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa investointien 

toteutuminen: 

- Lapin Sähkövoima Oy (Kejo lainanlyhennys), määrärahan ylitys 1338,94 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 1950 € 

Kunnanvaltuusto päätti, että tilikauden 2015 alijäämä 123.329,76 € siirretään 

tilikauden yli-/alijäämä –tilille.  

 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi 

tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden kunnan hallintoa ja 

taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 

viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015. 

 

Merkitään, että kunnanvaltuusto muutti teknisenä korjauksena liitetiedoissa 

sivulla 80 olevan sanan ”vuokratuotto” sanaksi ”tuotto”.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen 

pääsisällön ja hallintojohtaja Leni Karisaari tuloslaskelman, rahoituksen ja 

investointien sekä kuntakonsernin keskeiset kohdat.   

Kirjanpitäjä Sanja Uusikartano ja tekninen johtaja Kimmo Lämsä olivat kokouk-

sessa paikalla vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.  

Jaakko Alamattila esitti, että jatketaan kokousta klo 20 saakka ja tarvitta-

essa jatketaan ensi viikolla. Esitystä ei kannatettu. 

Birgitta Eira esitti, että sivulla 81 oleva sana ”vuokratuotto” muutetaan, 

koska kyse ei ole vuokratuotosta. 

Puheenjohtaja kysyi, voiko valtuusto muuttaa yksimielisesti liitetiedoissa 

sivulla 80 olevan sanan ”vuokratuotto” sanaksi ”tuotto”, mikä hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

Päätöshistoria 

Tarkastuslautakunta 3.6.2016 § 37  

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

Ehdotus:   

Tarkastuslautakunta tekee esityksensä valtuustolle tilintarkastuskertomukses- 

ta. 
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Päätös:  

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi  

tilintarkastuskertomuksen. 

 

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta esittää myönnettä-

väksi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 

jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 

31.12.2015. 

 

Päätettäväksi:  

Valtuusto 

 

Tarkastuslautakunta 26.5.2016 / 27 § 

 

Tarkastuslautakunnan tulee 

 

-  saattaa tilintarkastuskertomus valtuustolle tiedoksi mahdollisen  

lausunnon kera 

-  esittää kannanottonsa siitä, onko vuoden 2015 tilinpäätös hyväksyttävissä 

-  esittää kannanottonsa siitä, onko kunnan hallintoa ja taloutta  

hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville  

viranhaltijoille myönnettävä vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. –  

31.12.2015. 

 

Ehdotus:   

Tarkastuslautakunta tekee esityksensä valtuustolle. 

 

Päätös:  

Pykälän käsittely siirretään 3.6.2016 pidettävään kokoukseen. 

 

Kunnanhallitus 23.5.2016 § 136 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan käyt-

tötalouden ylityksen 384.784,43 €, joka on aiheutunut pääosin erikoissairaan-

hoidon menojen ylittymisestä sekä sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan 

menojen ylittymisestä.  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosan määrära-

hojen ylityksen ja tuloarvion alituksen, joiden perustelut ovat tilinpäätök-

sessä kohdassa investointien toteutuminen: 

- Lapin Sähkövoima Oy (Kejo lainanlyhennys), määrärahan ylitys 1338,94 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 1950 € 

Kunnanhallitus päätti 

- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2015 alijäämä 123.329,76 € 

siirretään tilikauden yli-/alijäämä –tilille, 

- allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi, 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia 

ja 
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- toimittaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Käsittely 

Merkitään, että kirjanpitäjä Sanja Uusikartano oli paikalla puhelimen väli-

tyksellä ja rakennustarkastaja Eino Mäkelä oli paikalla investointiosan osal-

ta vastaamassa esille tulleeseen kysymykseen päiväkodin pihatöistä.  

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira toi esille tilinpäätösasiakirjan kehittä-

misehdotuksia, kuten Enontekiön kunnan tilanteen suhteessa koko maahan ja 

samankokoisiin kuntiin, ostopalvelujen esittämisen eriteltynä omana kohta-

naan, toimintatuottojen nousun tarkat syyt, kuntakonsernin tavoitteiden to-

teutumisen yhteenvedon ja koko kunnan huomioimisen yleishallinnon tuloskor-

teissa jatkossa sekä elinkeinotoimen huomioimisen laajemmin tuloskorteissa, 

ei pelkästään kehitysyhtiön kautta.  

Sari Keskitalo toi esille, että tuloskorttien laatikkoja tulisi olla vähem-

män, mikä tulisi huomioida talousarviota valmisteltaessa.  

Helinä Hautamäki toi esille, että vuosittain mietittäisiin kunnanhallitukses-

sa painopistealueet ja nämä huomioitaisiin tuloskorteissa.  

Todettiin, että liitetään tilinpäätöksen liitteisiin yhteistyörahoituksia ja 

ostopalvelusopimuksia koskeva liite, joka jaettiin kokouksessa.  

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 18.5.2016 § 130 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä Kilpisjärvellä 23.5. klo 16. 

Käsittely 

Leni Karisaari selosti tilinpäätöksen sisältöä. Sanja Uusikartano oli paikal-

la.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan käyt-

tötalouden ylityksen 384.784,43 €, joka on aiheutunut pääosin erikoissairaan-

hoidon menojen ylittymisestä sekä sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan 

menojen ylittymisestä.  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosan määrära-

hojen ylityksen ja tuloarvion alituksen, joiden perustelut ovat tilinpäätök-

sessä kohdassa investointien toteutuminen: 

- Lapin Sähkövoima Oy (Kejo lainanlyhennys), määrärahan ylitys 1338,94 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 1950 € 

Kunnanhallitus päättää 

- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2015 alijäämä 123.329,76 € 

siirretään tilikauden yli-/alijäämä –tilille, 
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- allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi, 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia 

ja 

- toimittaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Päätöshistoria 

 

Khall 9.5.2016 114 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti merkitä tilinpäätöksen esittelyn ja käsittelypäivän 

18.5.2016 tiedoksi. 

Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo 16.20-

16.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä ko-

koonpanolla lukuun ottamatta Tuomas Keskitaloa.  

Elli-Maria Kultima esitti, että pöytäkirjantarkastajaksi Tuomas Keskitalon 

tilalle valitaan Jaakko Alamattila, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimieli-

sesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä tilinpäätöksen esittelyn ja käsittelypäivän 

18.5.2016 tiedoksi. 

Kunnanhallitus 30.3.2016 § 88  

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Leni Karisaari kävi läpi tilinpäätöksen keskeisen sisällön.  

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituk-

sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maa-

liskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. 

Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen val-

tuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun lop-

puun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma 

ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 

toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kun-

nan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. 

Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja 

tai pormestari. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakon-

sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  15.6.2016 13 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien 

sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään 

lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin 

varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys val-

tuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa 

ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellai-

sista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, 

jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai 

rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä 

tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kat-

tamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden 

tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuun-

nitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on 

toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tar-

kastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tili-

kauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

 

Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätös 2015 

esitellään lyhyesti kokouksessa. 

 

Liite 

2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 

3 Tilintarkastuskertomus 2015 

 

Tiedoksi 

Lautakunnat 

Kunnanjohtaja 

Kirjanpitäjä 

Osastopäälliköt (hallinto, perusturva, sivistys, tekninen) 
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Kvalt 28 § Vuoden 2017 talousarvioraami 

Päätös  

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti antaa hallintokunnille liitteenä olevan 

talousarvioraamin I ”realistinen” vuodelle 2017. 

 

Käsittely 

Keskustelun aluksi puheenjohtaja Seppo Alatörmänen totesi, että kyseessä on 

vuoden 2017 talousarvioraami, joka voidaan teknisenä korjauksena korjata ot-

sikkoon.  

 

Päätöshistoria  

Khall 8.6.2016 § 145 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa hallintokunnille 

liitteenä olevan talousarvioraamin I ”realistinen” vuodelle 2017. 

 

Selostus 

 

Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2017–2019.  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 

kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakon-

sernin talouden vastuut ja velvoitteet. 

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous-

suunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousar-

viovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

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

strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousar-

viossa 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 taloussuunnitel-

massa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajan-

jaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrä-

rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää-

räraha 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. 

 

Viime vuosina valtuusto on antanut sitovan talousarvioraamin hyvissä ajoin 

alkukesästä. Lisäksi on edellytetty, että suunnitelmavuosien budjetointi tu-

lee tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla 

budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyisi vähitellen taloussuunni-

telman loppupäähän. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  15.6.2016 15 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Valtuuston on perusteltua antaa hallintokunnille talousarvion ja  

-suunnitelman valmistelua varten talousarvioraamin. Tarkemmat talousarvion 

laadintaohjeet antaa kunnanhallitus.  

 

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toiminnal-

liset muutokset, kuntastrategia ja talousarvion laadintaohjeeseen kirjatut 

painopistealueet.   

 

Vuoden 2017 talousarvioraamivalmistelussa on tarkasteltu kahden edellisvuoden 

tilinpäätöksiä, vuoden 2016 talousarviota ja tämänhetkistä toteutumaa.  

 

Kunta-alan sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei 

tule sopimuskorotuksia. Raamivaihtoehdot eivät sisällä sopimuskorotuksia 

palkkoihin. Lomarahaleikkaus 30 % on huomioitu. 

 

Taloustoimikunta on nimennyt 4 työryhmää, jotka ovat tehneet toimenpide-

ehdotuksensa taloustoimikunnalle. Toimenpiteet käydään läpi valtuustoseminaa-

rissa 15.6.2016. 

 

Raamivaihtoehtoja I ”realistinen” ja II ”tehokas” valmisteltaessa lähdettiin 

liikkeelle vuoden 2015 toteutumasta ja huomioitiin aikaisemmin tehdyt päätök-

set, kilpailukykysopimus sekä mm. taloustoimikunnan työryhmien esitykset. 

Vaihtoehtoon II ”tehokas” laitettiin em. toimenpiteiden lisäksi tuottavuusta-

voite (1,3-1,7 %).  Vaihtoehdossa III ”Nykymeno” on perusturvaa lukuun otta-

matta toimintakatteeksi vuodelle 2017 otettu vuoden 2016 talousarvion toimin-

takate. Perusturvan osalta toimintakatteeksi otettiin vuoden 2015 toiminta-

katteen toteutuma.  

 

Raamivaihtoehdoissa tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ovat samat 

kuin vuonna 2016 mm. kunnallisverot on laskettu 21,25 % mukaan. Verotulojen 

kasvuksi on arvioitu 1 %. Kunnallisveroa on arvioitu saatavan 5.106.180 eu-

roa, kiinteistöveroja 848.400 euroa ja yhteisöveroa 345.420 euroa. Verotulot 

raamissa ovat yhteensä 6.300.000 euroa. 

Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 8.827.270 euroa. Rahoitustuloja on arvi-

oitu raamiin 140.600 euroa. Poistot ovat raamissa 330.000 euroa. Satunnaisia 

eriä ei ole huomioitu raamissa.   

 

Kunnan johtoryhmä käsitteli raamia kokouksessaan 2.6.2016 ja piti vaihtoehtoa 

I ”realistinen” parhaana vaihtoehtona.  

 

Liite 

4 talousarvioraami 2017 

Tiedoksi 
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Kvalt 29 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Ounasmajojen lai-

nalle  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Seppo Alatörmänen, Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Outi Kurkela ilmoittivat ol-

vansa esteellisiä, koska ovat yhtiön hallituksen jäseniä tai varajäseniä, ja 

poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Pentti Mäkitalo.  

 

Toimitusjohtaja Mirja Tervo oli paikalla asiantuntijana kuultavana selvittä-

mässä asiaa ja vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.  

 

Päätöshistoria 

 

Khall 15.6.2016 161 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkai-

sen takauksen Kiinteistö Oy Ounasmajojen kilpailuttamalle ja yhtiön hallituk-

sen päätöksen mukaiselle 300.000 euron perusparannukseen tarkoitetulle Kunta-

rahoitus Oyj:ltä otettavalle lainalle, jonka laina-aika, korko ja muut ehdot 

käyvät ilmi yhtiön toimittamasta kirjeestä.  

 

Takauksen vastavakuudeksi hyväksytään yhtiön esittämät vakuudet.  

 

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallitus voi tarvittaessa tarkentaa vas-

tavakuutta koskevaa valtuuston päätöstä.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Käsittely 

Seppo Alatörmänen ilmoitti olevansa esteellinen, koska on yhtiön hallituksen 

jäsen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  

 

Jaakko Alamattila kannatti päätösesitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkai-

sen takauksen Kiinteistö Oy Ounasmajojen kilpailuttamalle ja yhtiön hallituk-

sen päätöksen mukaiselle 300.000 euron perusparannukseen tarkoitetulle Kunta-

rahoitus Oyj:ltä otettavalle lainalle, jonka laina-aika, korko ja muut ehdot 

käyvät ilmi yhtiön toimittamasta kirjeestä.  

 

Takauksen vastavakuudeksi hyväksytään yhtiön esittämät vakuudet.  

 

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallitus voi tarvittaessa tarkentaa vas-

tavakuutta koskevaa valtuuston päätöstä.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.  
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Selostus 

 

Kiinteistö Oy Ounasmajat on toimittanut seuraavan anomuksen lainan takaami-

sesta 

 

” Omavelkaisen takauksen anominen Kiinteistö Oy Ounasmajojen lainalle  

Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallituksen kokous 6/2016  

Kiinteistö Oy Ounasmajoihin kuuluvan Rivitalo II:n peruskorjauksen kokonais-

kustannukset ovat noin 300.000 euroa. 

Tähän liittyen on kilpailutettu 300.000 euron remonttilaina eri rahalaitok-

silla. 

Hallitus on kokouksessaan 6/2016 valinnut Kuntarahoituksen lainatarjouksen. 

Laina-aika on 25 vuotta. Kiinteä korko 5 vuotta on 1,100 % p.a. sisältäen 

marginaalin. Ei toimitusmaksua. 

Korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 

5 vuoden varainhankitakustannuskorko lisättynä 1,100 %-yksikön marginaalilla 

p.a. 

Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on 

Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankitakustannuskorko lisättynä 1,350 %-

yksikön marginaalilla p.a. 

Luotto voidaan nostaa yhdessä tai useammassa erässä. Luotto tulee olla koko-

naisuudessaan nostettu 31.8.2016 mennessä. 

Lainatarjous on voimassa 31.7.2016 asti. 

Yhtiö antaa kunnalle vastavakuudeksi kiinnityksistä vapaana olevan panttikir-

jan 21.3.1978/218/  67.611 €.  

Lisävakuudeksi yhtiön hallitus on päättänyt hakea 300.000 € kiinnitystä vuok-

raoikeuteen (tunnus 047-401-0011-0008-J) kiinteistöön, jolla sijaitsee Rivi-

talo II rakennus. Tähän yhtiö tarvitsee kunnanhallituksen suostumuksen.” 

 

Kuntalaki 129 §: 

”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä 

vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, 

takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen 

riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

 

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoil-

la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö 

kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä 

määräysvallassa. 

 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai 

muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuri-

toiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja or-

kesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Taka-

uksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä 

siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuu-
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den, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksit-

täiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoit-

teeseen. 

 

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.” 

 

Tiedoksi 

Kiinteistö Oy Ounasmajat 

Kirjanpito 
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Kvalt 30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Merkitään, että puheenjohtaja Seppo Alatörmänen oli poistunut kokouksesta ja 

puheenjohtajana jatkoi tämän pykälän ajan varapuheenjohtaja Pentti Mäkitalo.  

 

Birgitta Eira teki seuraavat valtuustoaloitteet:  

”Vuoden 2017 talousarvioon varataan investointiosaan kustannuspaikka Kilpis-

järven monitoimitalo 300.000 euroa” 

 

”Tehdään selvitys miksi väki väheni 30 hengellä vuonna 2015” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 
    15.6.2016  23-30  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 23, 24, 26, 30. 

 
 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  25, 27, 28, 29.    

 
Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 
 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 
  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vä 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. 
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku  
muu henkilö, valituskirjelmässä 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 alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän 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 

 – 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu 
on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä 
eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki). 
 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165    
Käyntiosoite: Ounastie 165 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi 
Faksinumero: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 487 6980 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


