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nähtävänä  14.12.2018 klo 15 

 

 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 12.12.2018 2 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

264 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

265 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099066 Hetan paloasema, koh-

teeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö  

266 § Ylitysoikeuden hakeminen ja investointimäärärahan siirto kohteelle 

099064 Peltovuoma koulu 

267 § Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4:n kunnan takaamien Nordean laino-

jen omavelkaisista takauksista luopuminen  

268 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanvaltuuston 14.11.2018 § 28 / 

Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

269 § Muutosesitys investointiosaan koskien vuosien 2019-2021 talousarvi-

on ja –suunnitelman hyväksymistä  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 264 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Outi Kurkela 

ja Leena Palojärvi. 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjes-

tykseksi lisättynä kahdella lisäasialla: Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 

4:n kunnan takaamien Nordean lainojen omavelkaisista takauksista luopumi-

nen ja kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanvaltuuston 14.11.2018 § 28 / 

Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Outi Kurkelaa ja Leena 

Palojärveä.  

 

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 em. 

aikana 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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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 265 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099066 Hetan paloase-

ma, kohteeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle investointimäärärahan 

siirtoa seuraavasti: Kohteelta 099066 Hetan paloaseman 100 000€, siirre-

tään kohteeseen 099068 Osuuspank,in kiinteistö 100 000€. 

 

Kunnanhallitus edellyttää elinvoimalautakuntaa ja viranhaltijaa kiinnit-

tämään huomiota hallintosäännön kohtiin, joissa määritetään elinvoimalau-

takunnan tehtävät ja viranhaltijoiden vastuut ml. investoinnit, joka tar-

koittaa niiden suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa, toteutumista ja 

raportointivelvollisuuksia. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa, että in-

vestointien ja käyttötalouden muutosesitykset tuodaan lautakunnalle, hal-

litukselle ja valtuustolle ennen kuin ylitys tapahtuu. Odottamattomat 

muutokset on raportoitava lautakunnalle viipymättä.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että investoinnin toteuttaminen ei ole ollut hyvän 

hallinnon ja hallintosäännön mukaista eikä vastuullista taloudenhoitoa.  

Kunnanhallitus päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti sanan ”pyytää” muotoon ”edel-

lyttää”, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle investointimäärärahan 

siirtoa seuraavasti: Kohteelta 099066 Hetan paloaseman 100 000€, siirre-

tään kohteeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö 100 000€. 

 

Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa ja viranhaltijaa kiinnittämään 

huomiota hallintosäännön kohtiin, joissa määritetään elinvoimalautakunnan 

tehtävät ja viranhaltijoiden vastuut ml. investoinnit, joka tarkoittaa 

niiden suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa, toteutumista ja rapor-

tointivelvollisuuksia. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa, että investoin-

tien ja käyttötalouden muutosesitykset tuodaan lautakunnalle, hallituk-

selle ja valtuustolle ennen kuin ylitys tapahtuu. Odottamattomat muutok-

set on raportoitava lautakunnalle viipymättä. Kunnanhallitus toteaa, että 

investoinnin toteuttaminen ei ole ollut hyvän hallinnon ja hallintosään-

nön mukaista eikä vastuullista taloudenhoitoa.  

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Elinv. ltk. 11.12.2018 278 §  

 

Päätös: Juha-Pekka Mäntyvaaran esityksen mukaan. Tämä pykälä tarkastet-

tiin kokouksessa. Lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

Elli-Maria Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen. 

 

 

Käsittely: Juha-Pekka Mäntyvaara esitti, että investointimäärärahan siir-

toa ei hyväksytä. Esityksen perusteluna on, että käytäntö investointimää-
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

rärahojen siirrosta toteutumattomilta kohteilta ei ole toimiva. Juha-

Pekka Mäntyvaaran esitystä kannattivat Pentti K. Keskitalo, Taru Mäkita-

lo, Elli-Maria Kultima ja Santeri Kirkkala.  

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

investointimäärärahan siirtoa seuraavasti: Kohteelta 099066 Hetan palo-

aseman 100 000€, siirretään kohteeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö 

100 000€. 

 

Selostus: 

 

Enontekiön kunta hankki vuonna 2016 Osuuspankin kiinteistön omistukseen-

sa, tarkoituksena muuttaa tiloja palvelemaan myös muita toimijoita kuin 

pankin toimintaa. Tällä hetkelle tiloissa toimii Osuuspankki, Enontekiön 

sanomat, Yle sekä Hetan laboratoriopalvelut.  

3.12.2018 mennessä investointimenoja on kohteeseen kirjautunut 69 473€.  

Menoista on laskuttamatta sähkötöiden osuus (arvio n. 30 000€) sekä tu-

loista on laskuttamatta Osuuspankin tilojen muutostöiden osuus (arvio 

27 000€). 

 

Valmistelija  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Vaikutukset myönteisiä.  

 

Tiedoksi 

 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 12.12.2018 6 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 266 § Ylitysoikeuden hakeminen ja investointimäärärahan siirto koh-

teelle 099064 Peltovuoma koulu 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle ylitysoikeutta ja inves-

tointimäärärahan siirtoa seuraavasti:  

099064 Peltovuoma koulu 100 000€, investointi muutetaan 150 000€. Inves-

tointimääräraha 50 000€ siirretään kohteesta 099102 Kaavat (70 000€) koh-

teeseen 099064 Peltovuoman koulu (100 000€). 

Kunnanhallitus edellyttää elinvoimalautakuntaa ja viranhaltijaa kiinnit-

tämään huomiota hallintosäännön kohtiin, joissa määritetään elinvoimalau-

takunnan tehtävät ja viranhaltijoiden vastuut ml. investoinnit, joka tar-

koittaa niiden suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa, toteutumista ja 

raportointivelvollisuuksia. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa, että in-

vestointien ja käyttötalouden muutosesitykset tuodaan lautakunnalle, hal-

litukselle ja valtuustolle ennen kuin ylitys tapahtuu. Odottamattomat 

muutokset on raportoitava lautakunnalle viipymättä.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että investoinnin toteuttaminen ei ole ollut hyvän 

hallinnon ja hallintosäännön mukaista eikä vastuullista taloudenhoitoa.  

Kunnanhallitus päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti sanan ”pyytää” muotoon ”edel-

lyttää”, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle ylitysoikeutta ja in-

vestointimäärärahan siirtoa seuraavasti:  

099064 Peltovuoma koulu 100 000€, investointi muutetaan 150 000€. Inves-

tointimääräraha 50 000€ siirretään kohteesta 099102 Kaavat (70 000€) koh-

teeseen 099064 Peltovuoman koulu (100 000€). 

Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa ja viranhaltijaa kiinnittämään 

huomiota hallintosäännön kohtiin, joissa määritetään elinvoimalautakunnan 

tehtävät ja viranhaltijoiden vastuut ml. investoinnit, joka tarkoittaa 

niiden suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa, toteutumista ja rapor-

tointivelvollisuuksia. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa, että investoin-

tien ja käyttötalouden muutosesitykset tuodaan lautakunnalle, hallituk-

selle ja valtuustolle ennen kuin ylitys tapahtuu. Odottamattomat muutok-

set on raportoitava lautakunnalle viipymättä. Kunnanhallitus toteaa, että 

investoinnin toteuttaminen ei ole ollut hyvän hallinnon ja hallintosään-

nön mukaista eikä vastuullista taloudenhoitoa.  

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Elinv. ltk. 11.12.2018 284 § 

  

Päätös: Juha-Pekka Mäntyvaaran esityksen mukaan. Tämä pykälä tarkastet-

tiin kokouksessa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Käsittely: Rakennusmestari-rakennustarkastaja toi asiasta selvityksen 

kokoukseen (liite 1). Juha-Pekka Mäntyvaara esitti, että investointimää-

rärahaa ei siirretä. Perusteluna on, että lautakunta ei ole tiennyt yli-

tyksestä työn toteuttamisvaiheessa. Pentti K. Keskitalo, Taru Mäkitalo ja 

Santeri Kirkkala kannattivat Juha-Pekka Mäntyvaaran esitystä. 

 

Päätösehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

ylitysoikeuden hakemista ja investointimäärärahan siirtoa seuraavasti: 

099064 Peltovuoma koulu 100 000€, investointi muutetaan 150 000€. Inves-

tointimääräraha 50 000€ siirretään kohteesta 099102 Kaavat (70 000€) koh-

teeseen 099064 Peltovuoman koulu(100 000€). 

 

Selostus: 

Kohteen selostus ja yhteenveto tuodaan kokoukseen. 

 

Liite 

Liite 1 Selvitys asiasta 

 

Valmistelija  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Vaikutukset myönteisiä.  

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 267 § Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4:n kunnan takaamien Nordean 

lainojen omavelkaisista takauksista luopuminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se ei jatka omavelkais-

ta takausta Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4 pankkilainoille 131320-

00121273 ja 131320-00121307 16.3.2019 eteenpäin.  

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Selostus 

Nordea pankilta on tullut Enontekiön kunnalle takauksen vanhentumisen 

katkaisuilmoitus Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4 kahdesta lainasta, 

laina 131320-00121307 (po 240168 €) ja laina 131320-00121273 (po 

283449,75 €). 

 

Isännöitsijä, Mirja Tervo, on neuvotellut pankin kanssa, että pankki hy-

väksyisi lainojen vakuudeksi kiinteistöön kohdistuvat panttikirjat. Pan-

kin ehtona on ollut, että yhtiö lyhentää lainaa vielä nykyisen takauksen 

voimassaoloaikana, jonka jälkeen panttien arvon katsotaan riittävän lai-

nojen vakuudeksi. 

 

Nordea pankki on ilmoittanut hyväksyvänsä kunnan hallinnassa olevat pant-

tikirjat As Oy Enontekiön Saanansäde 4 lainojen vakuudeksi, mikäli Enon-

tekiön kunta ei jatka lainojen takausta 16.3.2019 eteenpäin. 

 

Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4 yhtiökokous on kesällä 2018 pitämässään 

kokouksessa päättänyt lyhentää lainaa nykyisen takauksen voimassaoloaika-

na yhtiön osakkaiden pääomaylijäämällä. 

 

Valmistelija  

Vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja, kunnanjohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Ei vaikutuksia 

 

Tiedoksi 

Nordea-pankki 

Asunto Oy Saanansäde 4 hallitus / isännöitsijä 

kirjanpito 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 268 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanvaltuuston 14.11.2018 § 28 

/ Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee hyväksyen tiedoksi 

kirjoitusvirheen korjaamisen valtuuston 14.11.2018 § 28 tekemään päätök-

seen koskien kiinteistöveroprosenttia voimalaitosten osalta seuraavasti: 

voimalaitos 0,93 %. 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Selostus 

Kiinteistö- ja tuloveroprosenttien käsittelyssä on päätökseen merkitty 

virheellisesti 0,90 % kiinteistöveroprosentti voimalaitosten osalle. Se-

lostusosassa voimalaitosten kiinteistöveroprosenttien välys on kuitenkin 

esitetty oikein (0,93 %-3,10 %). 

Hallintolain 51 § mukaan ”Kirjoitusvirheen korjaaminen. Viranomaisen on 

korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka 

muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, 

jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe 

ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.” 

Valmistelija  

Vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja, kunnanjohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Vaikutukset myönteisiä.  

 

Tiedoksi 

Verohallinto 

Kuntaliitto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 269 § Muutosesitys investointiosaan koskien vuosien 2019-2021 talo-

usarvion ja –suunnitelman hyväksymistä  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarviota 

täsmennetään investointiosan osalta siten, että Liikuntahalli nettomeno 

olisi 1,3 milj. euroa.  

 

Kunnanhallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.  

 

Selostus 

Infrastruktuuri toimialalla on selvitetty liikuntahallin investointia 

vuodelle 2019. On käynyt ilmi, että investointitarve on 1,6 milj. euroa 

ja tähän saataisiin tukea 30% ja kunnan rahoitusosuudeksi jäisi 70%. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 12.12.2018  264-269  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perus-

teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 264-269.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät:   

 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät:  

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköi-

nen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-

dosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 

johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oi-

kaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän 

nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh-

köisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite. 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

