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ASIALISTA 

 

351 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

352 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

353 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

354 § Hallintosäännön muuttaminen  

355 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen 

356 § Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen / opetustoimi 

357 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

358 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat  
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Khall 351 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

 

Käsittely 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen ko-

kouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arki-

päivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

21.12.2017 Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Khall 352 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapahtumat 

- Informaatiokampanja poliisin turvaamiseksi 13.12.2017 alkaen 

Kokoukset, foorumit ja seminaarit 

- Järjestötoiminnan tulevaisuus 13.12.2017 

- Elinvoimalautakunnan kokous 14.12.2017 

- Kiinteistöyhtiöselvitys, palaveri KPMG:n kanssa 15.12.2017 

- Kuntakonsernin kehittämispaja 18.12.2017 

Tapaamiset 

 

Luottamushenkilöiden koulutus 

 

Muut asiat 

- Työsuojeluvaalit (sopuvaali 15.12.2017) 

 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

-  
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Khall 353 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 
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Khall 354 § Hallintosäännön muuttaminen  

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Enontekiön 

kunnan hallintosäännön liitteen mukaisena ja että se tulee voimaan heti.  

 

Selostus 

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, 

talouden hoitamisesta sekä toimivallasta henkilöstöasioissa.  

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.5.2017 hallintosäännön ja se on tullut 

voimaan 1.6.2017. Samalla kunnanvaltuuston päätti, että hallintosääntöä 

tarkastellaan ja muutetaan tarvittaessa.  

 

Hallintosääntöä on tarpeen päivittää esille tulleiden asioiden osalta.  

 

Hallintosäännön muutostarpeita on käsitelty mm. johtoryhmässä ja kysytty 

toimialajohtajilta ja –vastaavilta muutostarpeita.  

 

Kunnanhallitus kävi 11.12.2017 evästyskeskustelun hallintosäännön muutta-

misen valmisteluun.  

 

Hallintosäännön muutokset ovat merkitty siten, että lisäykset on merkitty 

punaisella ja poistettavat kohdat on yliviivattu. 

 

Liite 

Hallintosääntö  
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Khall 355 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttami-

nen 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi ja esittää valtuus-

tolle, että se  

- päättää yhdenmukaisesti ja yhteisymmärryksessä Muonion kunnan kanssa 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttamisesta. 

Päätös tulee voimaan 31.12.2017, kun valtuustot ovat tehneet tätä kos-

kevat yhteneväiset päätökset; sekä 

 

- valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista 

täytäntöönpanotoimista.  

Selostus 

Kunnanvaltuusto päätti 31.5.2017 § 30 

 

-siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämis-

vastuun perusterveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön tervey-

denhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille; 

-liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuol-

lon kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työso-

pimuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Lapin sairaanhoitopii-

rin palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä sen mukaan, kun tä-

tä koskevassa yksityiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopimuksessa 

sovitaan;  

-valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sel-

laisista Enontekiön kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokra-

oikeuden siirrosta Lapin sairaanhoitopiirille, jotka sairaan-

hoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämis-

vastuun siirron edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai 

käyttöoikeuden luovutuksesta, jota sairaanhoitopiiri tarvitsee 

järjestämisvastuun toteuttamiseen; 

-perustaa yhdessä Muonion kunnan kanssa perusterveydenhuollon 

neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata perusterveyden-

huollon palvelujen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 

§:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvotte-

lukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kunnille sekä 

sairaanhoitopiirille; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muoni-

on–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yh-

teisymmärryksessä Muonion kanssa kuntayhtymän perussopimuksen 

29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun edellytykset 

järjestämisvastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täytty-

neet, ja tuomaan tätä koskevan esityksen valtuustolle;    

-järjestämisvastuun siirto tulee voimaan syksyllä 2017, ja sen 

edellytyksenä on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat teke-

vät yhteneväiset päätökset, ja  
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-valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn 

vaatimista täytäntöönpanotoimista. 

Lisäksi edellytetään, että nykyinen palveluverkosto tulee Enon-

tekiöllä säilyä ja kustannustaso ei saa merkittävästi nousta. 

Kunnanhallitus antoi viranhaltijoille tehtäväksi korjata liite-

materiaalissa olevat asiavirheet, mikä hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 

 

 

Järjestämisvastuun siirto Lapin sairaanhoitopiirille tuli voimaan 

1.10.2017. Järjestämisvastuun siirron seurauksena Muonion-Enontekiön ter-

veydenhuollon kuntayhtymälle ei jäänyt enää sen perussopimuksen mukaisia 

tehtäviä.  

 

Jo yllä mainitussa päätöksen yhteydessä todettiin, että järjestämisvas-

tuun siirtäminen merkitsee nykyisen Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

nykyisen kuntayhtymän lakkauttamista. Sille ei jää mitään sen nykyisen 

perussopimuksen mukaisia tehtäviä hoidettavaksi tilanteessa, jossa koko 

järjestämisvastuu siirtyy. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhty-

mä lakkautetaan valtuustojen päätöksellä ja kuntayhtymän loppuselvityksen 

mukaan jäljelle jäävät varat jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien 

suhteessa. Kuntayhtymän lakkauttaminen edellyttää molempien jäsenten eli 

Muonion ja Enontekiön kuntien yhtenäistä näkemystä ja sopimusta asiasta. 

Kuntayhtymä on perusteltua lakkauttaa nyt sen jälkeen, kun järjestämis-

vastuun siirto on tapahtunut, toisin sanoen, kun järjestämisvastuun siir-

to on toteutunut ja purkamisen valmistelevat tehtävät on saatettu päätök-

seen. 

 

Kunnanvaltuuston päätöksessä 31.5.2017 tarkoitetut toimet eli henkilöstön 

siirtyminen ja muut liikkeenluovutukseen liittyvät toimet on jo toteutet-

tu. Kuntayhtymän kirjanpidon päättäminen ja tilinpäätöksen laatiminen 

(päättävä tase) on vielä kesken, ja se toimitetaan välittömästi sen val-

mistuttua tilintarkastajalle. Muut kuntayhtymän lakkauttamista edellyttä-

vät loppuselvitystoimet on saatettu päätökseen. Kuntayhtymä voidaan siten 

kuntien yhdenmukaisella päätöksellä lakkauttaa. Perussopimuksen 29 §:n 

mukaan kustannusten, velkojen ja sitoumusten täyttämisen jälkeen jäävät 

varat jaetaan jäsenkunnille kuntien jäsenkuntaosuuksien mukaisessa suh-

teessa.   

 

Kunnanhallitus valvoo, että perussopimuksen mukaiset toimet kuten kun-

tayhtymän jäljellä olevan omaisuuden mukainen jako jäsenkuntien välillä 

toteutetaan perussopimuksen mukaisesti ja tätä koskeva loppuselvitys, 

johon liitetään kuntayhtymän tilintarkastettu päättävä tase, liitetään 

tähän selvitykseen.  
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Khall 356 § Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen/ opetustoimi 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että se ei esitä valtuustolle ylitysoikeutta ta-

lousarvioon 2017, koska talousarvion tämänhetkinen analyysi ja toteutuma 

ei anna siihen aihetta. 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että kiintiöpakolaisten valmistavan 

luokan valtionosuudet kirjautuvat rahoitukseen.  

Kunnanhallitus edellyttää tiukkaa kulukuria toimialoilta.  

 

Selostus 

Kunnanjohtaja on toimittanut kunnanhallituksen puheenjohtajan välityksel-

lä elinvoimalautakunnan syksyn kokoukseen ylitysesitykseen liittyen seu-

raavat perustelut:  

 

1. Kokonaisuuden tarkastelu on puutteellinen. 

Valtuuston hyväksymä nettomeno on kokonaisuus, jota tulee tarkastella 

huomioiden sekä menojen ylitykset että alitukset ja luonnollisesti tulo-

puoli. Lautakunnan selostukseen on koottu ainoastaan tiettyjen menokohti-

en ylityspaineet. On myös huomioitava muut kokonaisuuteen vaikuttavat 

tekijät.  

 

2. Esityksessä on virheellinen raamiluku. Lautakunnan opetukselle käyttö-

suunnitelmassa hyväksymä osuus sivistyksen raamista on 2,846 milj. euroa 

eikä kuten lautakunnan selostusosassa on laitettu eli 2,841 milj. euroa. 

 

3. Toteuma edellisvuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna on hyvä. 

Opetuksen nettomenojen toteutumaprosentti tammi-elokuu 2017 on 62,4 % 

Tammi-elokuu 2016 oli 65,8 prosenttia.  Ylityksen hakeminen toistaiseksi 

ei ole perusteltua mainituilla perusteella, kun kokonaisuus huomioidaan.  

 

4. Jokainen toimiala on velvollinen omalta osaltaan hakemaan pakolaisiin 

liittyvät kustannukset. Valmistavan luokan kustannukset tullaan saamaan 

kunnan valtionosuuksissa. Siltä osin kunnanhallituksessa voidaan todeta 

tarvittaessa opetuksen ko. menojen ylitys, kun valtionosuudet kunnalle 

tästä kirjautuvat rahoitukseen eivätkä opetuksen tuloksi. 

 

5. Opetustoimen nettomenojen kasvu ei saa jatkua. Selostusosassa olevan 

opetustoimen toteutuneiden nettomenojen 2016 (3,02 milj. €) lisäksi on 

vertailun vuoksi huomattava että nettomenot (toimintakate) olivat v. 2015 

2,74 ja vuonna 2014 2,7 miljoonaa euroa. 

 

6. Opetustoimen taloudellinen tilanne 11/2017. Opetustoimen toimintakate 

(nettomenot) 11/2017 on 2.375.882 euroa kun se vastaavana aikana vuonna 

2016 oli 2.459.013 euroa. Toteutuma on n. 85 000 euroa pienempi kuin 

edellisvuonna vastaavana aikana. Vuonna 2016 koko sivistyksen nettomenot 

menivät yli 74 000 euroa. Tämä vertailu ei puolla, että esitys olisi pe-

rusteltu. 

 

7. Talousanalyysin tarkkuus. Enontekiön kunnan talousanalyysin tarkkuus 

ja toimialan tuottama tieto 11/2017 kunnanjohtajalle tilanteesta ei puol-
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la sitä, että ylitysesitys olisi riittävän perusteltu. Tästä huolimatta, 

opetustoimialan budjetti voi ylittyä, mutta se voi myös alittua sillä 

kaikkia vaikutuksia ei ole kyetty tarkastelemaan 11/2017 tilanteen osal-

ta. Selvää kuitenkin on, että esityshetkellä tehty ylitysanomus ei ole 

ollut perusteltu em. syistä. 

 

Johtoryhmässä käsitellään mm. keskeiset talouteen liittyvät asiat ja tätä 

ylitysasiaa ei ole käsitelty johtoryhmässä eikä kunnanjohtajan kanssa 

ennen lautakunnalle viemistä. Ylitysesityksistä on keskusteltava perus-

teellisesti ennakoivasti kunnanjohtajan kanssa sekä johtoryhmässä. 

 

Kunnassa on annettu toimialoille 18.9.2017 rajoitettu hankintamenettely 

ja virkojen täyttölupamenettely loppuvuodeksi. 

 

Tällä hetkellä opetuksen toimialan toteutuma näyttää edelleen siltä, että 

tiukalla kulukurilla ja talouden seurannalla voidaan pysyä valtuuston 

päättämässä budjetissa.  

 

Päätöshistoria 

 

Elinvoimalautakunta 25.9.2017 § 71 

YLITYSANOMUS/KOULUTOIMI  

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –

valtuustolle, että se myöntää koulutoimen talousarvioon vuodelle 2017 

ylitysoikeutta 112.000,-. 

 

Selostus: 

Opetustoimelle vuodelle 2017 annettu raami on 2.841.030,-. Vuoden 2016 

tilinpäätös eli toteutuma oli 3.018.340,-. Sivistyslautakunta totesi vuo-

den 2016 syksyllä, että sille v. 2017 annettu raami on liian pieni ja 

lautakunta ei yksin pysty tekemään niitä toiminnallisia muutoksia, joita 

raamiin pääsemiseksi tarvitaan.  

 

Koulutoimen budjetissa on tulossa seuraavat ylitykset: 

- koulukeskuksen taksikulut (varattu 173.950,-), toteutuma 25.8.2017 

136.571,- (vuonna 2016 toteutuma oli 249.675,-), tarvitaan lisää 

76.000,-, vaikka odotustunteja, huoltajien kuljetuksia ym. järjes-

telyitä on tehty.  

- henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkkaus Hetan koulukeskuk-

seen, lisämäärärahan tarve 10.000,-  

- maahanmuuttajien peruskoulutuksen järjestäminen, lisämäärärahan 

tarve 14.000,- 

- äitiysloman sijainen 12.000,- 
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Khall 357 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden pii-

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.12.2017-

18.12.2017 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta 

 

 

Elinvoimalautakunta 
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Khall 358 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat  

 


