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Kokousaika Maanantai 18.11.2019 klo 14.00-19.30 

 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Taru Mäkitalo   I vpj 
Janne Näkkäläjärvi  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 
 Ulla Keinovaara  j 

Unto Kultima   j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj  
Birgitta Eira   kvalt I vpj 
Juha-Pekka Mäntyvaara   kvalt II vpj  
 

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Asiat  231 § -238 §  
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
    (pl. § 232 osaltaan) 
 
 
 
    Jari Rantapelkonen  
    pöytäkirjanpitäjä (§ 232 osaltaan) 
 
  
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Ulla Keinovaara  Taru Mäkitalo 
  (pl. § 234)    
 
 
 
  Janne Näkkäläjärvi 
  (§ 234)   
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   20.11.2019 klo 15.00 
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Asialista 
 
231 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
232 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
233 § Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) hallituskauden 2019-
2023 tärkeimmät tavoitteet 233 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväk-
syminen  
234 § Enontekiön liikekiinteistöjen keskittäminen Enontekiön Kehitys Oy:öön 
235 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen  
236 § Nuorisovaltuuston jäsenet 
237 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
238 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
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231 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantar-
kastajaksi valittiin yksimielisesti Ulla Keinovaara ja Taru Mäkitalo.   
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.   
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Ulla Keinovaaraa ja Taru Mäkitaloa.  
 
Birgitta Eira saapui kokoukseen asian käsittelyn lopussa klo 14.05. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnan-
hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kun-
nanhallitus 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 kokouksen pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää 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, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alus-
sa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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232 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajis-
ton esille ottamat kysymykset  
 

Päätös 
Merkittiin tiedoksi.   
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat: 
Tapahtuneet 
11.11 Valtuustoseminaari ja valtuusto 
12.11 Lapin kuntajohtajien tapaaminen 
14.11 Enontekiön esittely, Valtakunnalliset kansalaisopistopäivät, 
 18.11 Calotte Academy, Hetta 
 
Tulossa 
19.11 Alueellinen vaikuttamistyöryhmä, lentoliikenne, Muonio 
20.11 Kunteko, Helsinki 
25.11 Finavia (edunvalvonta), Hetta 
25.11 Seurakunnan ja kunnan yhteistyöpalaveri 
26.11 Lentokenttäharjoitus 
26.11 Yhdistysfoorumi 
7.11 Kunnanhallitus (päivämäärä muutettu tähän) 
28.11 Hetan tulevaisuusskenaariot työpaja klo 13-15, kaikille avoin, kunnantalo 
29.11 Kuntakonsernin pikkujoulut 
10.12 Valtuusto (päivämäärä muutettu tähän) 
 
Valmistelussa 
- Vuosikello 2020 ja LapIT:n tarjous kokonaispalvelutuotannosta 
Muut 
- Arctic Race 2020 ja Asianhallinta toimeenpano, CaseM 
 
Lisäksi valmistelussa on palkkausasia. Hallintojohtaja ilmoitti olevansa esteellinen palkkaus-
asiasta keskusteltaessa ja poistui kyseisen asian ajaksi kokouksesta. Kunnanjohtaja toimi ko-
kouksen sihteerinä kyseisen asian käsittelyn ajan. 
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 15.50-16.00, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous 
jatkuu entisellä kokoonpanolla.   
 
Merkitään, että Birgitta Eira esitteli suunnitelman valtuustosalin uudistamiseksi. 
 
Selostus 
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtai-
sia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 
 
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtai-
sista asioista kunnanjohtajalle.  
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Tapahtuneet 
14.-15.11 Enontekiön esittely, Valtakunnalliset kansalaisopistopäivät,  
 
Tulossa 
25.11 Finavia (edunvalvonta), Hetta 
29.11 Kuntakonsernin pikkujoulut 
 
Valmistelussa 
- Vuosikello 2020 
- LapIT:n tarjous kokonaispalvelutuotannosta 
 
Muut 
-Asianhallinta toimeenpano, CaseM 
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233 § Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) hallituskauden 2019-2023 tär-
keimmät tavoitteet 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.  
 
Päätöshistoria 
Vammaisneuvosto 5.9.2019 § 20  

 
Päätös 
Viedään tiedoksi hyvinvointilautakuntaan ja kunnanhallitukselle.  

 
 Käsittely 

Vammaisneuvoston kommentit hallituskauden tärkeimpiin tavoitteisiin enontekiöläisestä 
näkökulmasta 
 
Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen 
1. Tarkastetaan vammaisten henkilöiden palkkaustaso, joka pitäisi saada lähemmäksi työn 

arvoa. Työvälineiden tulee olla kunnossa, esim. postin kuljetuspotkuri. Miten kunta voi 
tukea vammaisen henkilön työssä kehittymistä?  

 
Kolmannen sektorin (kyläyhdistykset, seurat) ja pitkäaikaistyöttömien hyödyntäminen 
hyvän ja turvallisen arjen ylläpitämisessä, esim. puun kanto, lumen luonti, pihatyöt.  
 

 Kaikille sopivan suunnittelun edistäminen laaja-alaisesti yhteiskunnassa 
2. Vammaisten henkilöiden liikkumista ja itsenäistä asiointia vaikeuttaa sähköovien puut-

tuminen julkisista tiloista. Asia pitää pikaisesti saattaa kuntoon. Nyt esimerkiksi vam-
maisneuvoston kokoukseen osallistuminen pyörätuolia käyttävältä ei onnistuisi. Virasto-
talon valaistus on näkövammaisille riittämätön ja näin ollen turvallisuusriski. Kaiteet ovat 
välttämättömiä kaikissa paikoissa joissa on rappuset. Liikuntahallin suunnittelussa ei ole 
neuvoteltu vaikuttajaelinten kanssa, vaikka tästä on sovittu. 

 
Itsenäisen asumisen mahdollistaminen 
3. Laitoshoidon purkaminen ei ole itseisarvo, vaan vammaisneuvosto painottaa, että on 

otettava huomioon vammaisten henkilöiden yksilöllinen palvelutarve jonka turvaamisek-
si laitoshoito voi olla yksi asumismuoto. 2117 

 
Vammaisneuvosto piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 14.17-14.23 
 

 Asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskeva lainsäädäntö 
4. Huomioidaan Enontekiön kunnan erityispiirteet; saamelaisalueen kunta, saavutettavuus 

(pitkät välimatkat), tulkkipalveluiden saatavuus saamen kielellä. Edistetään kansainväli-
sesti tunnettujen ja tunnistettujen sairauksien tunnistamista Suomessa jotka eivät vielä 
tällä hetkellä kuulu hoitoluokitukseen.  
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Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa 
sekä sote- ja maakuntauudistuksessa 
5. Pienituloisten henkilöiden toimeentulon parantaminen ja indeksikorotusten huomioimi-

nen palkkoihin ja palkkioihin. Erityisnuorten ja mielenterveyskuntoutujien  
 
”väliinputoajat”, joiden on vaikeuksia saada tarvitsemaansa hoitoa tai apua, koska eivät 
kuulu tiettyyn ”lokeroon”. Kelan rooli ei nykyisellään vastaa riittävissä määrin asiakkai-
den tarpeita. Enontekiöllä eritoten kärsitään Kelan tiukoista tulkinnoista palvelun saami-
seksi, esim. puheterapia etäyhteydellä ja tulkkipalvelut yksityiseltä palveluntuottajalta. 
Tämän vuoksi esim. työkyvyttömiä henkilöitä ohjataan turhaan työkokeiluihin.  
 

 Vammaisten henkilöiden osallisuuden varmistaminen 
6. Kannustetaan vammaisia henkilöitä osallistumaan päätöksenteon seurantaan ja tuetaan 

sitä, sekä huolehditaan päätösten viestinnästä. Fyysinen ja henkinen esteettömyys on 
turvattava. Vammaisten henkilöiden läheisten huomioiminen ja kuuleminen. Moniam-
matillinen yhteistyö.  

 
Riitta Vieltojärvi ja Heidi Risto poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo. 14.48. 
 
Riitta Vieltojärven tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ulla Keinovaara. 
 

 Esitys (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vammaisneuvosto käy läpi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEN 
asettamat tavoitteet hallituskaudelle 2019 – 2023. 
Vammaisneuvosto keskustelee VANE:n tavoitteista ja kehittämistarpeista Enontekiön kun-
nassa. 

 
 Selostus  

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksien sopimuksen (vammaissopimus) kansallinen koordinaatiomekanismi. Sen tehtävä-
nä on edistää sopimuksen toimeenpanoa. Vammaissopimus on Suomessa ollut voimassa 
vuodesta 2016. Vammaissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysi-
määräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet.  
 
VANE on tehnyt vuonna 2017 vammaisille henkilöille kyselyn, jossa kysyttiin, miten he koki-
vat oikeuksiensa toteutuvan. Vammaiset ihmiset kokivat yhdenvertaisen oikeuden työhön ja 
työntekoon toteutuvan kaikista oikeuksista huonoiten. Kaikista tärkeimmäksi edistettäväksi 
asiaksi kyselyssä koettiin oikeus riittävään elintasoon ja sosiaaliturvaan.  

 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on laatinut poliittisen päätöksen-
teon tueksi vammaissopimuksen mukaiset keskeiset asiat, joiden edistäminen seuraavalla 
hallituskaudella 2019-2023 on erityisen tärkeää. 

 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen kannalta tärkeimmät edistettävät asiat 
ovat seuraavalla hallituskaudella: 

 
Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen 
Kaikille sopivan suunnittelun edistäminen laaja-alaisesti yhteiskunnassa 
Itsenäisen asumisen mahdollistaminen 
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Asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskeva lainsäädäntö 
 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa se-
kä sote- ja maakuntauudistuksessa 
Vammaisten henkilöiden osallisuuden varmistaminen 
 
 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) hallitusohjelmatavoitteet esi-
tyslistan oheismateriaalina. 

 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia   
 
Tiedoksi 
Vammaisneuvosto 
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234 § Enontekiön liikekiinteistöjen keskittäminen Enontekiön Kehitys Oy:öön 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara poistuivat kokouksesta esteellisenä.  
Taru Mäkitalo esitti Ulla Keinovaaran tilalle pöytäkirjantarkastajaksi Janne Näkkäläjärvei, mi-
kä hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistöjen siirtovalmistelun jatkamisen Enontekiön kun-
nan ja Enontekiön Kehitys Oy:n välillä siten, että tavoiteaikataulu olisi 1.1.2020. 
Kunnanhallitus päättää teettää selvityksen kiinteistöjärjestelyn toteutusvaihtoehdoista sekä 
niiden verotuksellisista ja taloudellisista vaikutuksista (saatujen arvojen pohjalta). 
 
Päätöshistoria  
Kunnanhallitus 11.11.2019 218 § 
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara ilmoittivat olevansa esteellisiä. Tämän jälkeen kokous ei 
ollut enää päätösvaltainen.  Puheenjohtaja totesi, että kokous ei ole päätösvaltainen.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistöjen siirtovalmistelun jatkamisen Enontekiön kun-
nan ja Enontekiön Kehitys Oy:n välillä siten, että tavoiteaikataulu olisi 1.1.2020. 
Kunnanhallitus päättää teettää selvityksen kiinteistöjärjestelyn toteutusvaihtoehdoista sekä 
niiden verotuksellisista ja taloudellisista vaikutuksista (saatujen arvojen pohjalta). 
  
Selostus 
Konserniohjeen 5 § mukaan toimitusjohtajan vastuulla on hankkia konserniohjeissa määritel-

lyistä asioista, ennen yhtiön sisäistä päätöksentekoa, riittävän ajoissa konsernijohdon ennak-

kokäsityksen 

Konserniohjeen 9 §:n mukaan kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallituksen/hallituksen pu-
heenjohtajan on ennen omaa päätöksentekoaan hankittava kunnan konsernijohdon ennak-
kokäsitys ennen seuraaviin toimenpiteisiin ryhtymistä kunnanhallitukselta mm. toimintaan 
nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, myymi-
nen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen. Em. neuvottelumenettelyllä varmiste-
taan asioiden huolellinen valmistelu, ja se on konsernijohdon keino ohjata ja valvoa konser-
niin kuuluvien tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta. 

Kunnanhallitus hyväksyi 20.8.2018 § 157 seuraavia ohjaus- ja toimenpide-ehdotuksia toi-
meenpantavaksi kuntakonsernin tytäryhteisöissä ja Enontekiön kunnassa sekä mahdollisuuk-
sien mukaan osakkuusyhtiöissä:  

- Yhtiöitä pyydetään tiivistämään kiinteistökannan hallintaa yhden johdon alle  
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Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on (6.8.2019 § 7) on toimittanut kunnanhallitukselle seu-
raavan asian: 
 
ENONTEKIÖN LIIKEKIINTEISTÖJEN KESKITTÄMINEN ENONTEKIÖN KEHITYS OY:ÖÖN 
 
Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on 23.10.2018 valtuuttanut toimitusjohtajan valmistele-
maan Enontekiön kuntakonsernin kiinteistöjärjestelyä Enontekiön Kehitys Oy:n osalta pää-
määränä Enontekiön kuntakonsernin liikekiinteistöjen keskittäminen Enontekiön Kehitys 
Oy:öön. Osana valmistelua Lapin Arvokiinteistöt Oy:ltä on hankittu arviolausunnot keskeisis-
tä järjestelyn kohteina olevista kiinteistöistä. 
 
Liikekiinteistöjen keskittäminen Enontekiön Kehitys Oy:öön palvelee kuntakonsernin kiinteis-
töhallinnan kokonaisuutta. Enontekiön Kehitys Oy:n omistuksessa on sekä (1) kunnan omas-
sa, yleishyödyllisessä käytössä olevia kiinteistöjä ja osakkeita (museot, virastotalon siipi) että 
(2) kunnan ulkopuolelle vuokrattuja liikekiinteistöjä (rivihallit). Enontekiön kunnan suorassa 
omistuksessa puolestaan on ulkopuolelle vuokrattuja liikekiinteistöjä (yritystalo ja ns. eläin-
lääkäritalo).  
 
Kiinteistö Oy Ounasmajat ja Kiinteistö Oy kunnan asunnot valmistelevat parhaillaan fuusioi-
tumista. Näin Enontekiön kuntakonsernin kiinteistöjen hallinta voisi jatkossa olla kahdessa 
yhtiössä, yhdessä vuokra-asuntoyhtiössä ja yhdessä liikekiinteistöyhtiössä. Lisäksi kunnan 
omassa käytössä olevia yleishyödyllisiä kiinteistöjä (koulut, museot, virastotalon osakkeet) 
olisi suoraan Enontekiön kunnan omistuksessa. 
 
Esitys: Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus esittää Enontekiön kunnanhallitukselle liitteen 2 mu-
kaista kiinteistöjen siirtoa Enontekiön kunnan ja Enontekiön Kehitys Oy:n välillä. Tavoiteaika-
tauluksi esitetään 1.1.2020. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy valtuuttaa toimitusjohtajan ja 
hallituksen puheenjohtajan toimeenpanemaan kiinteistöjen siirron Enontekiön Kehitys Oy:n 
osalta, mikäli Enontekiön kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja mikäli siirron valmistelun ai-
kana ei tule ilmi uusia, huomattavia seurauksia. 
 
Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään esitykseen 
teknisluontoisia muutoksia, sekä päivittämään puuttuvia tietoja. 
 
Liitteet 
1 Yhteenveto arviolausunnoista ja arviolausunnot (ei-julkinen, tuodaan kokoukseen) 
2 Esitys kiinteistöjen siirrosta Enontekiön kunnan ja Enontekiön Kehitys Oy:n välillä (ei-
julkinen, tuodaan kokoukseen) 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Enontekiön Kehitys Oy 
Kunnanjohtaja 
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235 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelivät asiakirjan. Todettiin, että talousarviokirja jaetaan 
tiistaina. 
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 17.35-17.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 18.40-18.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttötalousosan sito-
vuustaso valtuustoon nähden on  hallinnon, viestinnän, erikoissairaanhoidon, perustervey-
denhuollon, pelastustoimen, henkilöstön, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, ope-
tustoimen, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen,  vapaa-ajan, nuorison ja kulttuurin  toiminta-
kate (ulkoiset nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset 
nettomenot.  
 
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 
talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2022. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja 
oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päät-
tää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuun-
nitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  
 
Kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvittavia teknisluonteisia 
korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 
Päätöshistoria  
Kunnanhallitus 11.11.2019 221 § 

 
Päätös  
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja päättää jatkaa asi-
an käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 

 
Käsittely 
Kunnanjohtaja esitteli asiaa ja kuntalaisilta saadut esitykset talousarviovalmisteluun.  
 
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.05- 16.20, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi koko-
uksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
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Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja päättää jatkaa 
asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 
 
Selostus  
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vas-
tuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi 
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.  
 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-
tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksy-
tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.  
 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt ali-
jäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 
vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteis-
tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.  
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan 
ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu-
loslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on 
noudatettava talousarviota.  
 
Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin 
talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konserniti-
linpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarvi-
ossa ja -suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olen-
naisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen 
konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanot-
taminen sulautumisessa, toimintojen yhtiöittäminen, tytäryhteisöjen purkaminen tai muut 
olennaiset muutokset tytär- ja omistusyhteysyhteisöjen omistus- ja äänivallassa taikka mer-
kittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa. Myös merkittävät  
 
tytäryhteisön investoinnit ja tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoitu-
vat takausvastuut voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus mer-
kittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä 
sekä niiden toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.  
 
Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee 
kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katet-
tavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja 
yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  
 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah-
vistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen  
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kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla ka-
tettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kun-
nilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayh-
tymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, 
alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamis-
velvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei kon-
sernitaseen alijäämää.  
 
Liite 

 3 Vuosien 2020-2022 talousarvio ja –suunnitelma  
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja, 
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Vaikutukset myönteiset.  
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236 § Nuorisovaltuuston jäsenet 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä nuorisovaltuustoon koulujen esittämät henkilöt. 

Selostus 

Kunnanhallitus on 16.10.2018 § 212 nimennyt nuorisovaltuustoon 30.9.2019 saakka henki-

löt. 

Koulut ovat valinneet henkilöt nuorisovaltuustoon. Valinnoissa on huomioitu nuorisovaltuus-

ton toimintasääntö. 

Enontekiön erälukio 

-Juho Aikio 

Hetan peruskoulu 

-Jan Wahlberg (Palojoensuu) 

- Jani Ollila (Hetta) 

- Jutta Keskitalo (Peltovuoma)  

- Marielle Näkkäläjärvi (Muotkajärvi). 

Kilpisjärven koulu 

-Janne Aikio  

-Nea Karlsen 

Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia   
 
Tiedoksi 
Luottamushenkilökortisto 
Nuorisovaltuusto 
Hyvinvointilautakunta 
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237 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
 

Birgitta Eira: Lapecon hallitus 
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238 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja toi viranhaltijapäätöksen tietoon: 
Palkkauksen tarkistaminen/kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori ajalle 1.9.2019-31.1.2020. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
 
Selostus  
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päät-
tää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamat-
ta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan. 
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

1. Vuosiloma,  
2. Sairausloma, 
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus, 
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 

päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 
   Virkamatkamääräys. 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.11.-17.11.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
- 5.11.2019   
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
- 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
 
          231-238                                                   
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimus-
ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa. 
 
Pykälät: 231,232,233,234,235,237,238. 
 
Muutoksenhakukielto 

 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 236. 
 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta 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: 236. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 
johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteel-
la oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystie-
tona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
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