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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

228 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

229 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

230 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

231 § Vuosien 2019-2021 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

232 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 

233 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston hyväksymän laajan 

hyvinvointikertomuksen toteutumisesta ja tarkennettu hyvinvointisuunni-

telma vuodelle 2019  

234 § As Oy Enontekiön Saanansäde 4 hakemus maksuohjelman muuttamisen 

hyväksymisestä kunnan takaaman lainan 131320-121307 osalta 

235 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 

2019 

236 § Inarin kunnan lausuntopyyntö yhteisen kielistrategian laatimisesta 

237 § Talousarvion toteutuminen 1-10/2018 

238 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

239 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 228 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Taru Mäkitalo 

ja Unto Kultima. 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjes-

tykseksi kahdella pykälällä täydennettynä: Lapin liiton valtuuston jäse-

nen nimeäminen ja kunnanhallituksen jäsenen Leena Palojärven henkilökoh-

taisen varajäsenen nimeäminen.  

 

Käsittely 

Outi Kurkela esitti pöytäkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa ja Jaakko 

Alamattila Unto Kultimaa.  

 

Puheenjohtaja avasi pykälän ja lisättiin yksimielisesti 2 pykälää Lapin 

liiton valtuuston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen ja kunnanhallituksen 

jäsenen Leena Palojärven henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen. 

 

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 229 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

  

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti yhtyä kunnanjohtajan alla olevaan 

ohjeistukseen ja pitää sitä henkilöstöohjeen mukaisena.  

Kunnanjohtajan ohjeistus Henkilöstöohjeen kohdan 11.2 muut harkinnanva-

raiset virka- ja työvapaat: Henkilöstöohjeen mukaan harkinnanvaraisia 

virka- ja työvapaita voidaan myöntää – mikäli työnantaja niin harkitsee – 

toisen työnantajan palvelukseen enintään vuodeksi, oli kyseessä sitten 

toisen työnantajan määräaikainen virka- tai työsuhde, projekti, hanke.  

Lisäksi vapaata voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi, mutta tällöin on kyse 

oman yrityksen perustamisesta.  

Työnantajalla on harkintavalta näissä asioissa ja ne käsitellään tapaus-

kohtaisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

Tulevat 

21.11. Kittilän ja Enontekiön kunnanjohtdon tapaaminen Kittilässä 

21.11. Destination Lapland tapaaminen 

22.11. Tunturi-Lapin Kehitys hallitus 

 

Muut 

Kunnanjohtajan ohjeistus Henkilöstöohjeen kohdan 11.2 muut harkinnanva-

raiset virka- ja työvapaat: Henkilöstöohjeen mukaan harkinnanvaraisia 

virka- ja työvapaita voidaan myöntää – mikäli työnantaja niin harkitsee – 

toisen työnantajan palvelukseen enintään vuodeksi, oli kyseessä sitten 

toisen työnantajan määräaikainen virka- tai työsuhde, projekti, hanke.  

Lisäksi vapaata voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi, mutta tällöin on kyse 

oman yrityksen perustamisesta.  

Työnantajalla on harkintavalta näissä asioissa ja ne käsitellään tapaus-

kohtaisesti. 

 

Jaakko Alamattila esitti, että kunnanhallitus yhtyy kunnanjohtajan oh-

jeistukseen ja pitää sitä henkilöstöohjeen mukaisena, mikä hyväksyttiin 

yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapahtuneet 

8.11. Valtionosuusjärjestelmän kehittäminen, Helsinki 

9.11. Biotaiteen seura, Helsinki 

 

Tulevat 

12.-13.11. Rajakuntien neuvosto, Kuola Venäjä 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Valtuuston vierailu Utsjoella siirtyy 

22.11. Luovatuvan avajaiset 

 

Päätökset 

-Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksesta, joka koski val-

tuuston talousarvion 2017 hyväksymistä. Valitus hylätty.  

 

Valmistelussa 

- Virasto-organisaatioluonnos 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 230 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Jaakko Alamattila: Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallitus ja valtuusto. 

 

Elli-Maria Kultima: Liikenneturvallisuusfoorumi ja Sairaalapäivät. 

 

 

Merkitään, että Berit-Ellen Juuso oli kokouksesta poissa klo 14.46-14.47. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 231 § Vuosien 2019-2021 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyt-

tötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, 

infrastruktuurin, kehittämisen ja elinvoiman, opetustoimen, varhaiskasva-

tuksen, kulttuurin, perusturvan ja vapaa-ajan toimintakate (ulkoiset net-

tomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset 

nettomenot.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväk-

syy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman 

vuosiksi 2019–2021. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve ka-

tetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on 

tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, 

että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväk-

sytään esitetyn mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvit-

tavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.40-17.50, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että käydään läpi talousarvio kokonaisuuksina, mikä 

hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus teki talousarviokirjaan tek-

nisiä korjauksia.   

 

Kunnanjohtajan katsaus 

Hyväksyttiin.  

      

Johdanto – asiakirjan tarkoitus 

Hyväksyttiin.      

 

Yleinen osa – yhteiset tavoitteet ja talous 

Hyväksyttiin esityksen mukaan siten, että kohtaan 2. Elinvoima ja kohta 

2.3. Vetovoimainen Enontekiö lisätään mittareihin seuraavat:  

Lentojen ja paxien määrät  

Maaliikenteen linjat.  

 

Lisätään Enontekiön Kehitys Oy:n luvut tytäryhtiöiden talousarvioiden 

yhteenvetotaulukkoon.      

 

Käyttötalousosa – toimialojen tavoitteet ja resurssit  

  

Kunnanhallitus 

Hallinto 

Hyväksyttiin. 

 

Viestintä 

Käsittely 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Keskustelun kuluessa Berit-Ellen Juuso esitti, että saamenkieltä lisätään 

viestinnässä. 

Kunnanhallitus tarkensi viestinnän toimialan tehtäviä siten, että lisät-

tiin sanat suomen ja saamen kielellä kohtaan Tukee kuntakonsernin vies-

tinnän suunnittelua ja toimeenpanoa.  

 

Tämän kohdan jälkeen pidettiin tauko klo 15.55-16.05, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi, että kokous jatkui samalla kokoonpanolla lukuunotta-

matta Seppo Alatörmästä.  

        

Elinvoima  

Infrastruktuuri        

Kehittäminen ja elinvoima 

Opetustoimi 

Varhaiskasvatus 

 

Hyväksyttiin. 

 

Hyvinvointi 

Kulttuuri        

Perusturva 

Vapaa-aika      

  

Hyväksyttiin siten, että tarkastetaan perusturvan ja vapaa-ajan toimialan 

henkilöstötaulukon luvut. 

 

Tämän kohdan jälkeen Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta klo 17.20. 

  

Tuloslaskelmaosa  

Hyväksyttiin esityksen mukaan.    

    

Investointiosa       

Hyväksyttiin. 

   

Rahoitusosa 

Hyväksyttiin. 

      

Liitteet 

Hyväksyttiin. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion 

käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestin-

nän, infrastruktuurin, kehittämisen ja elinvoiman, opetustoimen, varhais-

kasvatuksen, kulttuurin, perusturvan ja vapaa-ajan toimintakate (ulkoiset 

nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoi-

set nettomenot.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hy-

väksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman 

vuosiksi 2019–2021. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve ka-

tetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on 



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 19.11.2018 9 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, 

että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväk-

sytään esitetyn mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvit-

tavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 5.11.2018 § 221 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn 

ja päätti jatkaa asian käsittelyä. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli keskeiset tuloskorttien tavoit-

teet, tuloslaskelman ja investoinnit. 

 

Merkitään, että tämän pykälän aikana pidettiin tauko klo 15.43-15.50, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.  

 

Merkitään, että tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla klo 15.50-16.10 

selvittämässä rakennettavan tehostetun palveluasumisyksikön tilannetta. 

Tekninen johtaja selvittää rakennuspaikka-asian.  

 

Merkitään, että Leena Palojärvi oli poissa kokouksesta klo 16.15-16.29. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn 

ja päättää jatkaa asian käsittelyä. 

 

Selostus 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-

tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai 

useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunni-

telman ensimmäinen vuosi. 

 

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

tastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-

lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi-

minnan ja talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-

seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti-

linpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee 

taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijää-

mä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-

taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 

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 konsernitilinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talo-

usarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarviossa ja -

suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta 

olennaisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi mää-

räämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuo-

lisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanottaminen sulautumisessa, toi-

mintojen yhtiöittäminen, tytäryhteisöjen purkaminen tai muut olennaiset 

muutokset tytär- ja omistusyhteysyhteisöjen omistus- ja äänivallassa 

taikka merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja 

toimialassa. Myös merkittävät tytäryhteisön investoinnit ja tytäryhtei-

söille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoituvat takausvastuut 

voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus mer-

kittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen ja rahoitus-

aseman 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 katettavaksi taloussuunnitelmavuosien 

yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt 

tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  

 

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa 

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). 

Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen 

kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 

2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisil-

lä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnal-

la (ei sovelleta kuntayhtymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt 

alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettuna 

vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamisvelvollisuus 

koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei 

konsernitaseen alijäämää. 

 

Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenettelyä so-

velletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konserniti-

linpäätöksiin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä lasket-

taviin tunnuslukuihin (148.4 §). Konsernitason kriisikuntamenettely edel-

lyttää konsernitilinpäätöksiä kaikilta kunnilta. 

 

Lautakuntien talousarviopykälät ja yleishallinnon kustannuspaikkakohtai-

nen talousarvioesitys ovat oheismateriaalina. 

 

Oheismateriaali 

1 Lautakuntien talousarviopykälät  

2 Kunnanhallituksen kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys  

 

Liite 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

1 Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2019-2021  

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

Tiedoksi  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 232 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee 

aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 

ja 2017 valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi. 

Selostus  

Kunnanhallitus on 1.9.2018 käsitellyt valtuuston palauttamat aloitteet.  

Palautetut valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet ovat 

liitteenä. 

Päätöshistoria  

Kunnanvaltuusto 4.4.2018 § 3 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se merkitsee aloitteiden joh-

dosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 ja 2017 val-

tuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi lukuun ottamatta seuraavia aloit-

teita: kutsujen toimittaminen sähköpostiin, selvitys postin jakelun hei-

kentämisestä, monikielinen kirjastotyöntekijän virka kirjastoautoon ja 

kirjastolle, vaalitelineiden tilanne sekä tapahtumien ja kokouksien ja 

edustuksen listaamista. Näiden osalta aloitteet palautettiin kunnanhalli-

tukselle.  

 

Käsittely 

Kunnanvaltuusto keskusteli aloitteista.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 3.4.2018 78 §  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee 

aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 

ja 2017 valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi. 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa todettiin yksimielisesti teknisenä oikaisuna vuoden 

2016 valtuustoaloitteisiin Hetan kirjasto/ kirjastoauton työntekijän vir-

ka ja yhteispohjoismaisen kirjastoauton kotipaikkaa ym. koskevaan esityk-

seen teknisenä lisäyksenä/täydennyksenä toimenpiteisiin seuraavat teks-

tit:  

 

Sivistyslautakunta on päättänyt 7.9.2016 § 87, että Enontekiön sivistys-

lautakunta kannattaa aloitetta ja esittää asiaa kirjastoautotoimikunnal-

le. 



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 19.11.2018 13 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Sivistyslautakunta päätti 7.9.2016 § 90 toimittaa aloitteen kirjastoauto-

toimikunnan käsiteltäväksi. 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi Kilpisjärven ja Karesuvannon 

kylän jätteiden käsittelyn parantamista koskevan aloitteen toimenpidettä 

seuraavasti: Kilpisjärven hyötyjäteasema sijoitetaan puhdistamon tien 

varteen ja lupa on myönnetty ja Lapeco on varannut määrärahat, mikä hy-

väksyttiin yksimielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee 

aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 

ja 2017 valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.  

 

Selostus  

Vuonna 2016 ja 2017 jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt 

toimenpiteet ovat liitteenä. 

Liite 

2 Luettelo valtuustoaloitteista ja toimenpiteistä 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

Tiedoksi   
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 233 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston hyväksymän 

laajan hyvinvointikertomuksen toteutumisesta ja tarkennettu hyvinvointi-

suunnitelma vuodelle 2019 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tie-

doksi ja toimittaa sen valtuustolle tiedoksi sekä päättää esittää tarken-

netun hyvinvointisuunnitelman 2019 valtuustolle hyväksyttäväksi.  

 

Selostus 

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt fysioterapeutin osalta asiaa kokouk-

sessaan 25.10.2018 § 82 ja päättänyt, että tarvittaessa voidaan fysiote-

rapeutin asiantuntemusta hankkia sosiaalipalveluihin ostopalveluna.  

 

Päätöshistoria  

Hyvinvointilautakunta 27.9.2018 § 75 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan kuitenkin niin, että fysioterapeutin toimen osalta asia 

siirretään seuraavaan kokoukseen. Fysioterapeutin osalta tulee selvittää 

ostopalvelumahdollisuudet.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää vuosiraportin ja tarkennetun suunnitelman 

v. 2019 kunnanhallitukselle.  

 

Käsittely: 

Käsittelyn aikana Jari Kultima esitti, että fysioterapeutin palvelujen 

osalta selvitetään ostopalvelujen mahdollisuudet. Esitystä kannatettiin 

yksimielisesti.   

  

Selostus:   

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tär-

keimpiä tehtäviä. 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010,§12) velvoittaa kunnat ottamaan terveyden 

ja hyvinvoinnin huomioon kunnan kaikissa toiminnoissa ja päätöksenteossa. 

Lisäksi lain 12 § mukaan kunnan on seurattavat 

asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 

väestöryhmittäin, sekä kunnassa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä, 

joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Valtuustokausittain 

laadittavan laajan hyvinvointikertomuksen lisäksi valtuustolle on rapor-

toitava vuosittain kuntalaisten 

terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä. 

vuosiraportissa on tarkasteltu enontekiöläisten hyvinvointia vuonna 2017 

sekä arvioitu terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä vuoden 2017 sekä vuoden 2018 

aikana. 

Vuosiraportin on laatinut vapaa-aikasihteeri Inka Alapuranen ja kunnan 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä on käsitellyt raportin koko-

uksessaan 21.8.2018.  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Raportti ja tarkennettu suunnitelma esityslistan oheismateriaalina. 

 

Oheismateriaali  

3 Vuosiraportti ja tarkennettu hyvinvointisuunnitelma 2019 

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

Tiedoksi 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 234 § As Oy Enontekiön Saanansäde 4 hakemus maksuohjelman muuttami-

sen hyväksymisestä kunnan takaaman lainan 131320-121307 osalta 

  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että As Oy Saanansäde 

4 kunnan takaaman Nordean lainan, 131320-121307, maksuohjelman muuttami-

nen hyväksytään yhtiön esittämällä tavalla.  

Selostus 

As Oy Enontekiön Saanansäde 4:n isännöitsijä, Mirja Tervo, on toimittanut 

kunnanhallitukselle / kunnanvaltuustolle seuraavan kirjeen: 

 

”Lainan 131320-121307 maksuohjelman muuttaminen 

As Oy Enontekiön Saanansäde 4 pyytää Enontekiön kunnanhallitusta esittä-

mään Enontekiön kunnanvaltuustolle, että lainan takaaja Enontekiön kunta 

hyväksyy lainan 131320-121307 maksuohjelman muutoksen. 

Selostus: 

As Oy Enontekiön Saanansäde 4 yhtiökokous päätti kokouksessaan 21.6.2018 

pyytää Nordealta lainalle 131320-121307 maksuohjelman muutosta. Laina on 

kertalyhenteinen, 240 168 €, ja erääntyy maksettavaksi 15.3.2034. 

Pankki on hyväksynyt lainan maksuohjelman muutoksen sillä ehdolla, että 

lainan takaaja, Enontekiön kunta, myös hyväksyy muutoksen. 

Enontekiön kunta on myymässä kohteessa sijaitsevia osakehuoneistoja. 

Myynnin kannalta on parempi, että lainalle on kuukausittainen lyhennys-

suunnitelma. Lainan lyhennykset alkaisivat ohjelman mukaisesti 1.1.2019 

kuukausittaisella tasalyhennyksellä 1 132,40 €. Lyhennyksen määrä ei si-

sällä korkoa. 

Enontekiöllä 12.11.2018 

Mirja Tervo 

isännöitsijä” 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.8.2007 § 41 myöntänyt kun-

nan omavelkaisen takauksen As Oy Enontekiön Saanansäde 3 –nimiselle yhti-

ön Nordea Pankki Suomi Oyj:stä otettavalle lainalle. Saanansäde 3 on ja-

kautunut kahdeksi asuntoyhtiöksi Saanansäde 3:ksi ja Saanansäde 4:ksi. 

Kuntalain 14 § 2 mom kohta 9:n mukaan valtuuston tehtävä on päättää ta-

kaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. 

Valmistelija 

Vastaava toimistosihteeri, Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteisiä  

Tiedoksi 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 235 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksenteko-

prosessi 2019 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa vuosikellossa esitetyt kunnanhallituksen 

kokouspäivät. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa valtuuston kokous-

päivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan toiminnan ja talouden suunnitte-

lu- ja päätöksentekoprosessin 2019 ja toimittaa sen valtuustolle tiedok-

si.  

 

Selostus 

 

Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi on 

kuvattu asiakirjassa, joka esitellään kokouksessa.  

 

Asiakirja sisältää Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvien toi-

mintojen aikataulun, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä pidemmän aika-

jakson aikana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla tarkoituksena on 

helpottaa ja jäntevöittää talousprosessia, toimielinten, vaikuttajaelin-

ten ja foorumien sekä muiden kokousten yhteensovittamista. Aikataulutusta 

joudutaan vuoden kuluessa tarkentamaan, mutta vuoden alussa vuosikelloon 

merkitään ainakin suunnittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, lau-

takuntien, vaikuttajaelinten kokoukset, foorumit sekä tärkeät määräajat, 

kuten talousarvion ja -suunnitelman valmisteluaikataulu. Asiakirja laite-

taan kunnan sisäiseen verkkoon ja verkkosivulle.  

 

Liite 

4 Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi  

  

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

Tiedoksi 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 236 § Inarin kunnan lausuntopyyntö yhteisen kielistrategian laati-

misesta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että yhteisen ja yhteistoi-

minnassa toteutettavan kielistrategian laatiminen on perusteltua.  

 

Selostus  

 

Inarin kunnanhallitus on päättänyt 18.6.2018 pyytää saamelaiskäräjiltä, 

Saamelaisalueen koulutuskeskukselta sekä muilta saamelaisalueen kunnilta 

lausunnot 31.10.2018 mennessä liittyen tavoitteeseen yhteisen, yhteistoi-

minnassa toteutettavan kielistrategian 

laatimisesta vuoden 2019 aikana.  

 

Kielistrategiassa kartoitettaisiin saamenkielisten toimintojen ja palve-

luiden tila sekä määriteltäisiin tavoitteet ja keinot, joilla tavoittei-

siin päästään. Kielistrategiassa on mahdollista huomioida myös muita kie-

liä.  

 

Oheismateriaalina on Inarin kunnanhallituksen päätös asiasta.  

 

Lausunto on pyydetty 30.11.2018 mennessä. 

 

Oheismateriaali  

4 Inarin kunnan päätös 18.6.2018 § 77 

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

Tiedoksi 

Inarin kunta 
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Khall 237 § Talousarvion toteutuminen 1-10/2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-8 tiedoksi ja edel-

lyttää, että toimialajohtajat ja –vastaavat, muut vastuuviranhaltijat ja 

lautakunnat noudattavat tiukkaa kulukuria ja talouden seurantaa kuukau-

sittain siten, että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2018 

mukaisina.  

 

Selostus 

Selvitys toteutumisesta annetaan kokouksessa.  

 

Valmistelija:  

hallintojohtaja, pääkirjanpitäjä/controller 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Toimialajohtajat ja –vastaavat  

Vastuuviranhaltijat 
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Khall 238 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 5.11.-

18.11.2018 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

- 25.10.2018 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
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 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 239 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

Juha-Pekka Mäntyvaara: 

-Katsastusaseman saaminen Enontekiölle. Voisi kysyä lentokentältä 

tiloja ja Katsastuspiste asemalta palvelua. 

 

Lopuksi kunnanhallitus päätti pitää ennen valtuustoa kokouksen 

12.12.2018, jossa käsittelyssä järjestäytymisen yhteydessä esille otetut 

2 pykälää: Lapin liiton valtuuston jäsenen nimeäminen ja kunnanhallituk-

sen jäsenen Leena Palojärven henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 19.11.2018  228-239  

 

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: 228-239.  

 

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. 
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