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Khall 216 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultiman
esityksestä Jaakko Alamattila ja Outi Kurkelan esityksestä Janne Näkkäläjärvi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että poistettiin listalta § 221 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston hyväksymän laajan hyvinvointikertomuksen
toteutumisesta ja tarkennettu hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019, koska
lautakunnan toista oheismateriaalina ollutta asiakirjaa ei ole saatu.
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 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 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 217 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi
seuraavat asiat:
Päätökset
- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalituksesta (Peltovuoman saamenkielinen esiopetus) hylätty
Muut
- Rehtori on irtisanoutunut virasta 1.1.2019 alkaen
Valmistelussa
-Kunnanviraston palveluajat 1.1.2019 alkaen
-Kiinteistöyksikkö
-Virasto-organisaation valmistelussa huomioidaan tuleva maakunta- ja
sote-uudistus
-Rehtorin virka ml. apulaisjohtajien ja apulaisrehtorin tehtävänkuvat
Merkitään, että tämän pykälän aikana pidettiin tauko klo 14.35-14.40,
minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Tapahtuneet
17.10. Talouskoulutus luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
18.10. Tutustuminen kotipalveluun, Ounasmajat
26.10. Täyen kuun taithessa
30.10. Kilpisjärven kylätilaisuus
30.11. Yhdistysfoorumi, Hetta
Tulevat
2.11. Kuntien digitalisaatio, Rovaniemi
8.11. Valtionosuusjärjestelmän kehittäminen, Helsinki
9.11. Biotaiteen seura, Helsinki
12.-13.11. Rajakuntien neuvosto, Kuola Venäjä
14.-16.11. Valtuuston vierailu Utsjoella
Valmistelussa
- Kuntakonsernin talousyksikkö
- Virasto-organisaatio
- Hyvä hallinto- ja johtamistapa kuntakonsernissa
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- Vapaa-aikasihteerin virka
Valmistelija
Kunnanjohtaja
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Khall 218 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Outi Kurkela: Lapin liiton tarkastuslautakunnan kokous, jossa asioina mm.
ratahanke ja sote.
Jaakko Alamattila: Hyvinvointilautakunta/Keskustelu Aspan kanssa.
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Khall 219 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle
2019
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit hyväksytään seuraavasti:








yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 %
voimalaitos 0,90 %
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 %

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 hyväksytään 21,25 %.
Selostus
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kunnan
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Kiinteistöverolain 11 § mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan
- tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö
- erottamaton määräala ja
- varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat.
Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2019 ovat seuraavat:
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 %
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä 0,41 – 1,00 %
- Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välille 0,93-2,00 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin välille 2,00 – 6,00 %
- Yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00-2,00 %
- Voimalaitosten veroprosentin välille 0,93-3,10.
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Enontekiön kunnan vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
rakentamaton rakennuspaikka 3,00%
voimalaitos 0,90 %
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 %

Tuloveroprosentti on vuonna 2018 21,25.
Ennakkoarvion mukaan vuonna 2018 kunnallisveroa kertyy arviolta 5,112
miljoonaa euroa, maksuunpantua kiinteistöveroa 0,850 milj. euroa ja yhteisöveroa 0,300 milj. euroa, jolloin verotulot olisivat yhteensä 6,262
milj. euroa.
Verotulokertymä vuodelle 2019 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallinnon verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa
on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohallinnon ennakkotietoja. Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja
tilityserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot.
Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2019 yleishyödyllisten yhteisöjen
kiinteistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten
kiinteistöveroaste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteistöveroaste sekä rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Valtion omistamien
suojelu- ja erämaa-alueiden veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne verottajan tulkinnan mukaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten
verotusarvoltaan nollan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on
kuitenkin hyvä, että veroaste on määritetty.
Vuoden 2019 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja
kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2018.
Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2019 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 5,15 milj. euroa. Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2019 on arvioitu
0,82 milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,35 milj. euroa. Näin ollen
kunnan verotulokertymäarvio vuodelle 2019 on 6,32 milj. euroa.
Valmistelija
Hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteisiä.
Tiedoksi
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Khall 220 § Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se
hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman.
Käsittely
Kunnanjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunta on käsitellyt kotouttamisohjelmaa (25.10.2018 § 85) ja kirjannut keskustelumuistion.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman.
Päätöshistoria
Elinv.ltk 23.10.2018 255 §
Päätös: Esityksen mukaan. Elinvoimalautakunta ei jätä ohjelmaan lisäkirjauksia.
Päätösehdotus (kehitysjohtaja): Elinvoimalautakunta keskustelee Enontekiön kunnan kotouttamisohjelmasta (liite 1) ja kirjaa kommenttinsa keskustelumuistioon (liite 2). Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle kotouttamisohjelman hyväksymistä keskustelumuistion kirjauksilla päivitettynä.
Selostus:
Kunnan kotouttamisohjelma on kotoutumislain (§32) mukaan laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Se
hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä
vuodessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt edellisen kotouttamisohjelman
13.12.2013. Kotouttamisohjelman sisältöä ohjataan kotoutumislaissa (§32),
jonka mukaan kotouttamisohjelma voi sisältää seuraavaa:
”1) selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan;
2) suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä;
3) tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista;
4) suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä;
5) suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja
sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä;
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6) monivuotisen suunnitelman 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä;
7) suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä;
8) suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla
pitämisestä.”
Liite
1 Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille
Valmistelija
Hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
Tiedoksi
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Khall 221 § Vuosien 2019-2021 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn
ja päätti jatkaa asian käsittelyä.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli keskeiset tuloskorttien tavoitteet, tuloslaskelman ja investoinnit.
Merkitään, että tämän pykälän aikana pidettiin tauko klo 15.43-15.50,
minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
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 hyväksyttävä 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 taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
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 talousarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarviossa ja -
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suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta
olennaisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanottaminen sulautumisessa, toimintojen 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 tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoituvat takausvastuut
voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus merkittävien 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 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 alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (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 sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätöksiin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnuslukuihin (148.4 §). Konsernitason kriisikuntamenettely edellyttää konsernitilinpäätöksiä kaikilta kunnilta.
Lautakuntien talousarviopykälät ja yleishallinnon kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys ovat oheismateriaalina.
Valmistelija
Hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
Tiedoksi

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
5.11.2018

Sivu
13

Khall 222 § Tunturi-Lapin kehitys ry:n hallitus
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä Enontekiön kunnan edustajaksi kunnanjohtajan
ja varalle hallintojohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varalle
varapuheenjohtajan ja yrittäjien edustajan ja varaedustajan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan edustajaksi kunnanjohtajan, luottamushenkilön ja yrittäjien edustajan.
Selostus
Kunnan tulisi nimetä edustajat Tunturi-Lapin kehitys ry:n hallitukseen.
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset.
Tiedoksi

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
5.11.2018

Sivu
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Khall 223 § Lausunnon antaminen kuntalain muuttamisesta
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta luonnoksesta, että kunnan arviointimenettelyn edellytysten muuttaminen ehdotetulla tavalla antaa paremman kokonaiskuvan kunnan taloudellisesta tilanteesta.
Edelleen kunnanhallitus toteaa, että esitetyt muutokset kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevaan sääntelyyn kunnassa eri
syistä säännöllisesti oleskelevien henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi ovat perusteltuja.
Selostus
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain muuttamisesta 21.11.2018 mennessä.
Kuntalain erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn käynnistämisen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi
kuvaamaan tarkemmin tulorahoituksen riittävyyttä. Menettelyn edellytyksistä suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku ehdotetaan korvattavaksi lainanhoitokykyä kuvaavalla konsernitilinpäätöksen laskennallisella lainanhoitokatteella. Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava tunnusluku negatiivinen vuosikate ehdotetaan korvattavaksi tunnusluvulla,
jolla verrataan konsernituloslaskelman vuosikatetta poistoihin ja arvonalentumisiin. Lainoihin esitetään rinnastettavaksi vuokravastuut lainamäärää kuvaavassa tunnusluvussa. Kunnan tuloveroprosentin tasoa koskevaa raja-arvoa ehdotetaan nostettavaksi.
Lisäksi kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevaa
sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi kunnassa eri syistä säännöllisesti
oleskelevien henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Kuntalain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.
Tavoitteena on oikeudenmukainen ja luotettava kuntien erityisen vaikean
taloudellisen aseman arviointitapa, joka kannustaa kuntia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Arviointikriteerit ja
niissä käytettävät tunnusluvut kuvaisivat kunnan taloutta eri näkökulmista. Tunnuslukujen raja-arvojen muuttamisen tavoitteena on, että menettely
kohdistuisi taloudeltaan kaikkein heikoimpiin kuntiin.
Lausuntopyyntöön liittyvät asiakirjat löytyvät täältä:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d5827
bbd-c2e2-43e1-b727-a9aa3d1581aa&respondentId=d7c63e07-e797-4f91-a3eac22ca546d68a
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
5.11.2018

Sivu
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Tiedoksi
Valtionvarainministeriö (lausuntopalvelu)

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
5.11.2018

Sivu
16

Khall 224 § Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelun hankinta
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelusta Kilpis Clean:n antaman tarjouksen ajalle 1.12.2018 – 31.12.2019.
Päätös tehdään ehdolla, että aloittava yritys toimittaa tilaajavastuulain
mukaiset asiakirjat ennen sopimuksen allekirjoittamista.
Elli-Maria Kultima jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Käsittely
Jaakko Alamattila, Elina Rousu ja Leena Palojärvi kannattivat päätösehdotusta.
Elli-Maria Kultima esitti, että monitoimitalon siivouspalveluja ei yksityistetä. Yksityistäminen huomattavasti kalliimpi kunnalle kuin työn
teettäminen työntekijällä. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelusta Kilpis Clean:n antaman tarjouksen ajalle 1.12.2018 – 31.12.2019.
Päätös tehdään ehdolla, että aloittava yritys toimittaa tilaajavastuulain
mukaiset asiakirjat ennen sopimuksen allekirjoittamista.
Selostus
Kunnan siivouspalveluja hankitaan ostopalveluina niihin kohteisiin, missä
palvelut ovat pelkästään siivouspalvelua ja missä on haastavaa saada siivouspalveluja järjestettyä.
Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelusta on pyydetty tarjous ylläpitosiivouksesta kouluvuoden aikana sekä perussiivouksesta koulun kesäloman
aikana. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä kunnan kotisivulla ajalla
10.10.2018 – 24.10.2018. Tarjouspyynnön lyhennelmä on ollut Enontekiön
Sanomien Riekko – sivulla 11.10.2018.
Tarjouspyyntöön liittyvä palvelunkuvaus on liitteenä.
Em. palveluhankinta jää alle kansallisen kynnysarvon (60 000 e alv 0 %)
ja se on kilpailutettu ilman kansallista menettelyä.
Määräaikaan mennessä Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelusta on
jätetty yksi tarjous, minkä on antanut Kilpis Clean. Tarjouksen avauspöytäkirja on liitteenä.
Liitteet
3 Tarjouspyyntö
4 Palvelunkuvaus
5 Tarjouksen avauspöytäkirja
Valmistelija
Vastaava emäntä, hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteisiä.
Tiedoksi
Kilpis Clean, vastaava emäntä

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
5.11.2018

Sivu
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Khall 225 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden
käyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Unto Kultima ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän ajaksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 23.10.2018 § 253
Päätös: Esityksen mukaan.
Päätösehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuostooikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Yhteenveto liitteenä (liite 1).
Liite
6 Yhteenveto kiinteistönluovutusilmoituksista
Valmistelija
hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
5.11.2018

Sivu
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Khall 226 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 16.10.4.11.2018
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
- vastaavan emännän päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja)
-25.10.2018
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja)
-23.10.2018
Vanhusneuvosto (pöytäkirja)
Vammaisneuvosto (pöytäkirja)
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja)
Valmistelija
hallintojohtaja, kunnanjohtaja

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
5.11.2018

Sivu
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Khall 227 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Juha-Pekka Mäntyvaara:
- Maksaako kunnanjohtaja verot Enontekiölle.
Kunnanjohtaja totesi, että on siirtänyt kirjansa Enontekiölle vuonna
2017.
Unto Kultima:
-Selvitetään eroa Revontuliopistosta ja perustetaan Enontekiön kansalaisopisto.
Elli-Maria Kultima:
-Kunta edesauttaa ja kiirehtii Ely-keskukselle VT 21 Kilpisjärven ja Karesuvannon kylien kohdalle saarekkeiden rakentamista rekkojen/autojen
vauhdin hidastamiseksi.
Elina Rousu-Karlsen
-Lätäsenon veneenlaskupaikan syventäminen ja suurentaminen.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
5.11.2018

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
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Kokouspäivämäärä
5.11.2018

Pykälät
216-227

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 226,
227.
Muutoksenhakukielto
Pykälä:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 222, 224.
HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

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: 222, 224.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Ltk

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös,
johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän
nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Päivämäärä
5.11.2018

Sivu
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Pykälä 224
OIKAISUVAATIMUSOHJE
HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun
vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä
kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite:
Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite
Enontekiön kunta
Kunnanhallitus
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

