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Khall 132 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Unto Kultima
ja Ulla Keinovaara. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi
kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä
seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei
ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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Khall 133 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi kokoukseen alla olevien lisäksi seuraavat asiat:
-Tunturi-Lapin kuntien tukipalvelupalaveri 24.4.
-LSHP:n jäsenkuntien kokous 25.4.
-Rakennustarkastaja on ottanut viran vastaan, pykälä valmistellaan seuraavaan hallitukseen.
-Kuntalaistilaisuus 3.5. klo 17 kunnanvirastolla/ Aiheena luottamushenkilöorganisaatio ja selvitys terveydenhuollon palveluiden siirtämistä Lapin
sairaanhoitopiiriin.
-Lausunto sisäministeriölle poliisipalveluiden turvaamisesta Enontekiöllä
-Liikenneviraston päätös hylätä kunnan oikaisuvaatimus koskien lentoliikenteen tukea 2016
-Talousarvion 2017 sisältämät selvitykset jaetaan valtuutetuille sähköpostilla.
-Enontekiön kunta hakee Ikäinstituutin ”Voimaa vanhuuteen” mentorointiohjelmaan
-Hallintovaliokunnan kuulemispyyntö ja lausunto 11.5.2017 koskien mm.
maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen
uudistusta koskevaa lainsäädäntöä
Merkitään, että Antti Tonteri saapui kokoukseen klo 14.10 tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 14.10.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Lausunnot ja kannanotot
Tapaamiset


Tunturi-Lapin kunnanjohtajat 24.4.

Tilaisuudet
 Kuntalaistilaisuus/Luottamushenkilöorganisaatio 3.5.
 Sote-selvitys 3.5.
Muut
Kokoukset
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat



Enontekiön kunta hakee Ikäinstituutin ”Voimaa vanhuuteen” mentorointiohjelmaan
Talousarvion 2017 sisältämät selvitykset

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
26.4.2017

Sivu
5

Khall 134 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Antti Tonteri: Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n tarkastuslautakunnan kokouksen siirtyminen
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Khall 135 § Äänestysaluejaon muuttaminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että äänestysalueet pidetään ennallaan seuraavilla perusteluilla: Ennakkoäänestysauto ei korvaa varsinaista vaalipäivän yhdenvertaista oikeutta äänestää varsinaisena vaalipäivänä, liikuntarajoitteisten pääsy äänestysautoon
on vaikeaa, äänestysautossa ei ole mahdollisuutta odottaa esimerkiksi
huonolla säällä, ikäihmisillä ei ole autoa ja kylien tasavertaisuus ei
toteudu, jos äänestysalueita poistetaan. Keskusvaalilautakunta ei ole
valmistellut asioita riittävän hyvin ja toimihenkilöpulaan voidaan palkata nuoria.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila, Antti Tonteri ja Sari Keskitalo
kannattivat kunnanjohtajan päätösehdotusta.
Birgitta Eira esitti, että esitetään valtuustolle, että äänestysalueet
pidetään ennallaan seuraavilla perusteluilla: Ennakkoäänestysauto ei korvaa varsinaista vaalipäivän yhdenvertaista oikeutta äänestää varsinaisena
vaalipäivänä, liikuntarajoitteisten pääsy äänestysautoon on vaikeaa, äänestysautossa ei ole mahdollisuutta odottaa esimerkiksi huonolla säällä,
ikäihmisillä ei ole autoa ja kylien tasavertaisuus ei toteudu, jos äänestysalueita poistetaan. Keskusvaalilautakunta ei ole valmistellut asioita
riittävän hyvin ja toimihenkilöpulaan voidaan palkata nuoria. Unto Kultima ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska
oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan
ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä, jota Unto Kultima ja Ulla Keinovaara ovat kannattaneet, äänestävät
”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Tonteri
Antti) ja 4 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Keinovaara Ulla, Kultima Unto,
Näkkäläjärvi Janne). Puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran ehdotus on
tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Enontekiön kunnassa on
yksi äänestysalue Enontekiö.
Selostus
Vaalilain 8 §:n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen
jakaa useampaan äänestysalueeseen.
Vaalilain 8 § 2 momentin mukaan kunnan on ilmoitettava äänestysaluejaon
muuttamista koskevasta valtuuston päätöksestä 30.4.2017 mennessä maistraatille, vuonna 2017 mainittu päivä osuu lauantaille, joten ilmoitus
pyydetään tekemään perjantaina 28.4.2017 mennessä.
Äänestysalueista päättää valtuusto. Päätös äänestysalueista tulee voimaan
15.10.2017 alkaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos
päätös on ilmoitettu 28.4.2017 mennessä maistraatille.
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Enontekiön kunnassa on vuodesta 2013 lähtien ollut neljä äänestysaluetta:
Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu, Kaaresuvanto, Kilpisjärvi ja NunnanenPeltovuoma-Vuontisjärvi.
Suomessa suuntaus on ollut, että ennakkoon äänestäminen lisääntyy. Enontekiön kunnan alueella on ennakkoäänestyspäivinä kiertänyt äänestysauto
vuodesta 2008 lähtien ja auton pysäkkejä on lisätty vuosien saatossa.
Tämä on koettu hyväksi asiaksi. Tarvittaessa äänestysauton toimintaa voidaan laajentaa ja äänestysaikoja pidentää.
Äänestysalueiden määrän vähentäminen tuli esille kunnanhallituksen nimetessä kokouksissaan vaalilautakuntia vuoden 2017 kuntavaaleja varten.
Vaalilaki muuttui kesäkuussa 2016 siten, että ehdokas ei voi enää olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt (asunnottomat, laitoksissa asuvat ja ulko- mailla vakituisesti asuvat), joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön
kohdalle.
Tammikuun 2018 presidentinvaalien ja mahdollisten maakuntavaalien
äänestysaluejaon muutoksesta on päätettävä ja ilmoitettava maistraatille
28.4.2017 mennessä. Vaalilain mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Jokaisella äänestysalueella voi olla yksi varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka.
Äänestysaluejaolla ei ole vaikutusta siihen, missä ennakkoäänestys
järjestetään.
Tarkoituksenmukaisin tapa äänestysaluejaon muuttamiselle on muodostaa
koko kunnasta yksi äänestysalue.
Syitä äänestysalueiden vähentämiseen on Enontekiöllä useita:
-

äänioikeutetun väestön määrä on pieni, noin 1600 äänioikeutettua

-

ennakkoäänestämisen suosio on kasvanut. Enontekiöllä äänestää enemmän ennakkoon kuin vaalipäivänä. Varsinaisen äänestyspäivän äänestäjämäärät ovat pienentyneet.

-

pienillä äänestysalueilla vaalisalaisuus on haaste

-

vaaleja uhkaa toimihenkilöpula

-

äänestysalueiden vaalilautakuntien jäsenten kelpoisuusehdot ovat
tiukentuneet ja siksi Enontekiöllä oli vaikeuksia kuntavaaleissa
2017 toimitsijoiden paikkojen täyttämisessä. Vapaaehtoisia on vaikea saada toimitsijoiksi.

-

äänestysauton käytön tehostaminen antaa mahdollisuuden äänestää ennakkoon useampanakin kuin vain yhtenä päivänä.

-

vaalien järjestäminen yhdellä äänestysalueella keventää vaalien
järjestämistä ja vähentää byrokratiaa.

Em. perusteilla on syytä harkita äänestysalueen pienentämistä yhteen.
Kokouksessa on nähtävillä kuntavaalien 2017 annetut äänet ennakkoon ja
vaalipäivän äänet.
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Khall 136 § Vuoden 2016 tilinpäätös
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen totesi, että konsernitilinpäätös ei ole
vielä valmis, koska kaksi yhtiötä puuttuu konsernista. Tilinpäätöstä ei
voida käsitellä. Kunnanjohtaja esitteli kunnan tilinpäätöksen keskeisen
sisällön.
Merkitään, että kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.35-15.45, minkä
jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla
lukuun ottamatta Antti Tonteria, joka ei ollut saapunut tauolta vielä
kokoukseen.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Merkitään, että Antti Tonteri saapui kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää
-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2016 tulos (ylijäämä)
219.483,35 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille
- allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi
- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauksia.

Päätöshistoria
Kunnanhallitus 29.3.2017 § 111
Päätös
Merkittiin tiedoksi tässä vaiheessa.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi keskeiset luvut tilinpäätöksen
tuloslaskelmasta.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa.
Selostus
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun
mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen
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jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös
kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma,
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat
ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan
tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja
tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan
selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä
tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin
tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätöksen
2016 keskeinen sisältö esitellään kokouksessa.
Liite
1
Tilinpäätös 2016
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Khall 137 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei pöytäkirjoissa olevia, ottooikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi
lukuunottamatta sivistyslautakunnan päätöstä 3.4.2017 § 39, johon kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta ja päättää, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi lukuunottamatta sivistyslautakunnan päätöstä 3.4.2017 § 39, johon kunnanhallitus
päättää käyttää otto-oikeutta ja päättää, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 20.3.201725.4.2017
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
- Pöytäkirja 3.4.2017
Tekninen lautakunta
- Pöytäkirja 1.3.2017
-

Pöytäkirja 22.3.2017

Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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Khall 138 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Ulla Keinovaara:
-Onko kunta ottanut Hetta-Peltovuoma-Nunnasen välisen tien heikon kunnon
esille tiepuolen kanssa. Kunnanjohtaja totesi, että asia on otettu esille
keskusteluissa Lapin ELY-keskuksen tapaamisissa.
-Hiihtomaan tilanne. Kunnanjohtaja totesi, että tältä keväältä päätös
hiihtomaan kauden lopusta on päätetty jo alkuvuonna vapaa-aikatoimen toimesta. Jatkamismahdollisuutta selvitettiin, mutta toiminnan purkaminen
oli jo osiltaan tehty eikä sitä em. syistä ollut tänä keväänä tarkoituksenmukaista jatkaa.
Antti Tonteri:
-Jäämerenradan valmistelutilanne. Kunnanjohtaja totesi tämänhetkisen tilanteen.
Jaakko Alamattila:
-Äänestysauto tulisi poistaa.
-Kameran laittaminen Kilpisjärven jäteasemalle.
Unto Kultima:
-Hettaan tuleva Gold line linja lakkaa liikennöinnin kesäksi, olisi tärkeää, että kesäliikenne toimisi myös. Kunnanjohtaja totesi, että asia
selvitetään Enontekiön Kehitys Oy:stä.
Birgitta Eira:
-Tsahkalluoktan tulvasuojelu Kilpisjärvellä. Asiassa on paljon ongelmia.
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Khall 139 § Kokousaikataulumuutokset
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kokouksen 5.6. sijaan hallitus
kokoontuu 12.6. ja kunnanvaltuuston kokous on 14.6..
Käsittely
Birgitta Eira halusi keskusteltavan kesäkuun kunnanhallituksen ja
–valtuuston aikatauluista. Kunnanhallitus keskusteli kesäkuun kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspäivistä ja päätti yksimielisesti, että tehdään seuraavat muutokset vuosikelloon:
Kunnanhallitus päätti, että kokouksen 5.6. sijaan hallitus kokoontuu
12.6. ja kunnanvaltuuston kokous on 14.6..

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päivämäärä
26.4.2017
Kokouspäivämäärä
26.4.2017

Sivu
13
Pykälät
132-139

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 132,133,134,135,136,137,138,139.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: -

HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: -

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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