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Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 6.11.2017 klo 14.00-16.30 
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Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi  I vpj 

Elli-Maria Kultima  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 
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Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Birgitta Eira kvalt I vpj  
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olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

Heli Nurmi kulttuuri-

viestintäkoordinaattori 

(§ 303) 

  

 

 

Asiat:  302 § - 319 §   

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Janne Näkkäläjärvi  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Jaakko Alamattila  Pentti K. Keskitalo  

  (pl.§ 311)  (pl.§ 318) 

 

 

 

  Ulla Keinovaara   

  (§ 311, 318) 

   

 

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  8.11.2017 klo 15 
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ASIALISTA 

 

302 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

303 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

304 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

305 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen 

306 § Enontekiön kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 hyväksy-

minen 

307 § Investointiosan 2017 muuttaminen 

308 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 

309 § Vuosien 2018-2020 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

310 § Vanhusneuvoston nimeäminen kuluvalle valtuustokaudelle 

311 § Enontekiön Sähkö Oy:n pyyntö lyhytaikaisesta lainasta 

312 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen valtuustossa   

313 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän asettaminen 

314 § Esitys vuoden 2018 investointiohjelmaan Kilpisjärven monitoimitalon 

pihalla olevan leikkikentän aitaamiseksi sekä sen ja kaukalo alueen va-

laistuksen uusimiseksi. 

315 § Vuoden 2018 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikoista ja niiden 

aukiolosta päättäminen 

316 § Presidentinvaalien vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen 

317 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

318 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden käyttämi-

nen 

319 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat  
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Khall 302 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila ja Pentti 

K. Keskitalo Elli-Maria Kultiman esityksestä. Kunnanhallitus hyväksyi 

yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.  

 

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 

8.11.2017 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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Khall 303 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Heli Nurmi esittäytyi.  

- Kunnanhallituksen seuraava kokous 13.11 siirretään pidettäväksi 

15.11. 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

- Kuntastrategia kunnanhallitukseen 15.11 

- OP:n kiinteistön tilamuutokset hallitukseen 15.11.2017 

 

Koutokeinon kunnanjohtajan tapaaminen Koutokeinossa 1.11. yhdessä halli-

tuksen varapuheenjohtaja Janne Näkkäläjärven ja valtuutettu, poroisäntä 

Hannu Rannan kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella yhteistyö-

mahdollisuuksista. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapahtumat 

- Yhdistysfoorumi 14.11. klo 17 

Kokoukset, foorumit ja seminaarit 

- Virastokokous 11.10. 

- Saamelaisten yhdenvertaisuus sote-palveluissa-seminaari/työpaja 

12.10. Ihmisoikeusliitto järjesti Hetassa keskustelutilaisuuden. 

- Kuntalaisfoorumi 17.10. Kuntalaisfoorumissa keskusteltiin kunnan-

johtajan talousarvioesityksestä 2018. Foorumiin osallistui yhteensä 

51 ihmistä, joista suurin osa virtuaalisesti. Foorumin kommentit on 

otettu huomioon talousarvioesityksessä. 

- ARA:n järjestämä Yhdyskuntien uudistamisen seminaari 23.-25.10. ARA 

oli kutsunut Enontekiön kuntien asumisesta Mirja Tervon esitelmöi-

mään, jossa yhteydessä myös kunnanjohtaja sai mahdollisuuden kertoa 

Enontekiön kunnasta. Tilaisuuteen osallistuivat Birgitta Eira, 

Riitta Vieltojärvi ja Jari Rantapelkonen.  

Tapaamiset 

- Paikallisen poliisin tapaaminen 13.10 
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- Koutokeinon kunnanjohtajan tapaaminen Koutokeinossa 1.11. yhdessä 

hallituksen varapuheenjohtaja Janne Näkkäläjärven ja valtuutettu, 

poroisäntä Hannu Rannan kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli kes-

kustella yhteistyömahdollisuuksista. 

Luottamushenkilöiden koulutus 

- Kuntatalouskoulutus 16.10/17.10 luottamushenkilöille ja viranhalti-

joille 

- Enontekiön ja Kittilän yhteinen luottamushenkilökoulutus 27.11.2017 

Hetassa  

Muut asiat 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Heli Nurmi aloitti 1.1.2017 

- Henkilöstökoordinaattorin toimen haun jatkaminen 

- Talousarvion toteutuminen 1-10/2017 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

- Älytien avajaiset 7.11. Muoniossa 

- Uuden kehittämis- ja elinvoimamallin Kuntakonsernin kehittämispaja 

8.11. Aihe: Sote-kiinteistöt ja –palvelut. Kaikki puheenjohtajat 

(valtuusto, hallitus, lautakunnat) tervetulleita. 

- Tarkastuslautakunta 9.11. 

- Kylätapaaminen 9.11 Kultimassa 

- As Oy Jussaeno vuosikokous 14.11 

- Yhdistysfoorumi 14.11 

- Kuntastrategia kunnanhallitukseen 13.11 
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Khall 304 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Ei ollut. 
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Khall 305 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat hen-

kilöt: Anneli Kultima, Paula Nyländen ja Katriina Sieppi sekä päätti 

haastatteluaikatauluksi 15.11.2017 klo 10. Haastatteluryhmänä toimii kun-

nanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, etsivä nuorisotyöntekijä, kun-

nanjohtaja, hallintojohtaja. Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, 

mikäli kunnanhallituksella on valmius päätöksen tekemiseen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Anneli 

Kultima, Paula Nyländen ja Katriina Sieppi sekä päättää haastatteluaika-

tauluksi 13.11.2017 klo 12. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, 

valtuuston puheenjohtajisto, etsivä nuorisotyöntekijä, kunnanjohtaja, 

hallintojohtaja. Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, mikäli kunnan-

hallituksella on valmius päätöksen tekemiseen. 

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus perusti 3.7.2017 vapaa-aikasihteerin viran 1.9.2017 lukien 

ja laittanut viran haettavaksi.  

 

Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja ke-

hittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoi-

jana. 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK). 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.  

 

Kunnanhallitus päätti 14.8.2017 251 § haastatella seuraavat henkilöt: 

Inka Alapurasen, Jutta Pasman ja Heikki Suhosen. Haastattelut toteutet-

tiin 28.8.2017 klo 13 alkaen. Kunnanhallitus päätti valita vapaa-

aikasihteerin virkaan 18.9.2017 § 288 Heikki Suhosen. Virkaan valittu 

Heikki Suhonen ilmoitti 22.9.2017, että hän ei ota vapaa-aikasihteerin 

virkaa vastaan. Varalle ei valittu ketään. 

 

Kunnanhallitus päätti 9.10.2017 § 298, että vapaa-aikasihteerin virka 

julistetaan uudelleen haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava 

viimeistään 25.10.2017 klo 15 mennessä. Samalla kunnanhallitus päätti, 

että virkaa tähän mennessä hakeneet otetaan valinnassa huomioon.  

 

Virka on ollut uudelleen haettavana 12.10.-27.10.2017 välisen ajan. 

Viranhakuilmoitus on seuraava: 

 

”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

 

  VAPAA-AIKASIHTEERN VIRAN  

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).   

 

Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja ke-

hittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoi-

jana.  
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Arvostamme kokemusta virkaan sisältyvistä tehtävistä, aktiivista kehittä-

misotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. 

 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden 

koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hy-

väksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee 

toimittaa 27.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhal-

litus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaa-

mo@enontekio.fi.  

 

Lisätietoja antaa: 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi” 

 

Inka Alapuranen, Sari Ekorre-Nummikari, Emilia Lyttinen ja Jutta Pasma 

ovat ilmoittaneet, että ovat edelleen hakemassa virkaa. Lisäksi hakemuk-

sen ovat jättäneet Anneli Kultima, Paula Nyländen, Katariina Sieppi, Lau-

ra Silvennoinen, Anna-Eerika Tepsa ja Katja Tuukkanen.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

 

Liite 

1 Yhteenveto hakijoista  

 

Tiedoksi 

Hakijat 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Khall 306 § Enontekiön kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 

hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön päättää hyväksyä lautakunnan esityksen ja päättää esittää kun-

nanvaltuustolle, että se hyväksyy nykyisen valtuustokauden tavoitteeksi: 

1. Lapsiperheiden ja työikäisen määrää suhteessa vanhuseläkeikäisten 
määrään pyritään kasvattamaan. 

2. Elämäntapasairauksia sairastavien määrän laskeminen. 
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollinen rakenne joka 

edellisen valtuustokauden rakennetta tehokkaammin mahdollistaa ak-

tiivisen ja vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. 

 

Selostus 

Laaja hyvinvointikertomus löytyy www.hyvinvointikertomus.fi / Enontekiö 

/Laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020. Tunnus: luottamus@enontekio.fi, 

salasana luottamus2016. 

 

Päätöshistoria 

 

Hyvinvointiltk. 26.10.2017 44 §  

Laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus: 

Enontekiön perusturvalautakunta on päättänyt 9.5.2017 50§ esittää, että 

Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyisi nykyisen valtuustokauden tavoit-

teeksi: 

4. Lapsiperheiden ja työikäisen määrää suhteessa vanhuseläkeikäisten 
määrään pyritään kasvattamaan. 

5. Elämäntapasairauksia sairastavien määrän laskeminen. 
6. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollinen rakenne joka 

edellisen valtuustokauden rakennetta tehokkaammin mahdollistaa ak-

tiivisen ja vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. 

 

Sähköiseen hyvinvointikertomukseen on koottu vastuualueiden em. tavoit-

teiden mukaisia toimenpiteitä vastuualueiden BSC-korteista. Tämänhetkiset 

kirjaukset nähtävänä www.hyvinvointikertomus.fi / Enontekiö /Laaja hyvin-

vointikertomus 2017 - 2020.   

Tunnus: luottamus@enontekio.fi, salasana luottamus2016. 

 

Liite 

2 Laaja hyvinvointikertomus (löytyy selostuksessa olevasta osoitteesta) 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
mailto:luottamus@enontekio.fi
http://www.hyvinvointikertomus.fi/
mailto:luottamus@enontekio.fi
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Khall 307 § Investointiosan 2017 muuttaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: 

Asia valmistellaan 15.11.2017 kokoukseen.
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Khall 308 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 

2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 kiin-

teistöveroprosentit 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 tulove-

roprosentiksi vuodelle 2018 hyväksytään 21,25 %. 

Selostus 

Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yh-

teydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosen-

teista sekä muiden verojen perusteista. 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kunnan 

tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltä-

vän vuoden marraskuun 17 päivänä.   

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistövero-

prosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosit-

tain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveropro-

sentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudel-

la. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle vii-

meistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.   

Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 

1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 

2. erottamaton määräala ja 

3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. 

 

Kiinteistöverolaki on muuttumassa vuodelle 2018 ja muutokseen liittyvä 

hallituksen esitys 133/2017 on eduskunnan käsittelyssä. Valtiovarainva-

liokunta esitti kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luopu-
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mista (VaVM 9/2017 vp) ja eduskunta on sen pohjalta hyväksynyt lakiesi-

tyksen sisällön muutettuna sen ensimmäisessä käsittelyssä 18.10.2017.  

Hallituksen esityksen perusteella vuodelle 2018 muutetaan kiinteistövero-

lain 11, 12, 12 b, 13 pykäliä siten, että  

 Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välille 0,93 – 2,00 % 

 Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä 0,41 – 

0,90 % 

 Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välille 0,93-

2,00 % 

 KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennus-

paikan veroprosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä 

valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin 

enintään 6,00 prosentiksi. 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 §) 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin välille 2,00 – 6,00 

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin välille 0,00-2,00 

 voimalaitosten veroprosentin välille 0,93-3,10. 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2017 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 2017 21,25.  

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2017 kunnallisveroa kertyy arviolta 5,116 

miljoonaa euroa, maksuunpantua kiinteistöveroa 0,849 milj. euroa ja yh-

teisöveroa 0,345 milj. euroa, jolloin verotulot olisivat yhteensä 6,310 

milj. euroa. 

Verotulokertymä vuodelle 2018 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntalii-

ton veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Ve-
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rohallinnon verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa 

on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohallinnon ennakko-

tietoja. Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja 

tilityserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiin-

teistötiedot. 

Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2018 yleishyödyllisten yhteisöjen 

kiinteistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten 

kiinteistöveroaste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteistöve-

roaste sekä rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Valtion omistamien 

suojelu- ja erämaa-alueiden veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne verot-

tajan tulkinnan mukaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten 

verotusarvoltaan nollan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on 

kuitenkin hyvä, että veroaste on määritetty. 

Vuoden 2018 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja 

kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2017.   

Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2018 on talousarvioehdotuksessa arvi-

oitu 5,112 milj. euroa. Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2018 on arvioi-

tu 0,850 milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,300 milj. euroa. Näin 

ollen kunnan verotulokertymäarvio vuodelle 2018 on 6,262 milj. euroa. 
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Khall 309 § Vuosien 2018-2020 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn 

ja päätti jatkaa asian käsittelyä 15.11.2017. 

 

Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo 

15.25-15.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan enti-

sellä kokoonpanolla. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn 

ja päättää jatkaa asian käsittelyä 13.11.2017. 

 

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. 

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-
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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 (jaetaan kokouksessa) 

2 Kunnanhallituksen kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys 

          (jaetaan myöhemmin) 

Liite 

3    Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2018-2020  

   (jaetaan myöhemmin) 
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Khall 310 § Vanhusneuvoston nimeäminen kuluvalle valtuustokaudelle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan esityksen.  

Päätöshistoria  

Hyvinvointilautakunta 26.10.2017 46 §  

Päätös ja 

Käsittely: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vanhusneuvoston 

jäseniksi nimetään: 

Jäsen    Varajäsen 

Outi Kurkela pj.    Oula-Matti Palojärvi 

Piia Juuso   Berit-Ellen Juuso 

Aimo Ahti    Tuula Kivipää 

Tuula Ruponen   Seija Laurila 

Ristenrauna Magga   Marja Näkkälä 

Onni Niemelä   Salli Stoor 

Ulla-Maija Syväjärvi  Erkki Halkosaari  

Elma Vuontisjärvi   Riitta Keskitalo  

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta tekee esityksen kunnanhallituksen nimeämien jäsen-

ten, vanhusneuvoston puheenjohtajaksi nimetyn Outi Kurkelan ja jäseneksi 

nimetyn Piia Juuson, varahenkilöiksi. 

Hyvinvointilautakunta esittää että vanhusneuvoston jäseniksi nimetään:  

jäsen:   henkilökohtainen varajäsen  

Outi Kurkela pj 

Piia Juuso 

Aimo Ahti   Tuula Kivipää 

Tuula Ruponen  Seija Laurila 

Ristenrauna Magga  Marja Näkkälä 

Onni Niemelä  Salli Stoor 

Ulla-Maija Syväjärvi Erkki Halkoniemi 

Elma Vuontisjärvi  Riitta Keskitalo  

Selostus:  

 

Päätöshistoria:  

Khall 267 § Vanhusneuvoston nimeäminen  

 

Päätös  

Kunnanhallitus nimesi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja 

sihteeriksi sosiaaliohjaajan.  

Kunnanhallitus nimesi hallintosäännön mukaisesti toiseksi jäseneksi Piia 

Juuson vanhusneuvostoon.  
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Kunnanhallitus päätti antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi 

koordinoida vanhusneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdo-

tuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vanhusjärjestöjen 

ym. asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään  

hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.  

 

Käsittely  

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Piia Juuson.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja 

sihteeriksi sosiaaliohjaajan.  

Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön mukaisesti toisen valtuutetun  

vanhusneuvostoon.  

Kunnanhallitus päättää antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi 

koordinoida vanhusneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdo-

tuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vanhusjärjestöjen 

ym. asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään  

hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.  

 

Selostus  

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus-

neuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi 

olla useamman kunnan yhteinen.  

 

Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto,  

vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja 

toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Näihin valitaan vähintään 

2 valtuutettua.  

 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimi-

alojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, 

joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osalli-

suuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toimin-

noista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  

Vanhusneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan  

päätettävissä. Kunnanhallitus voi hyväksyä vanhusneuvostolle toiminta-

säännön, jossa todetaan vanhusneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut 

tehtävät, jäsenten lukumäärä, mitä tahoja jäsenet edustavat, vanhusneu-

voston toimikausi, kokousten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja 

sihteerin tehtävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja 

toimintakertomuksen antaminen.  

Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla 

on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannal-

ta.  

 

Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden,  

kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen 

edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista 

hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä.  

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole 

oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.  

Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan 

vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan 
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suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun  

arviointiin.  

 

Toimintaedellytyksistä huolehtiminen tarkoittaa mm. sitä, että kunta 

osoittaa kokoustilan, huolehtii kokousten järjestämisestä ja vastaa  

kokouksista aiheutuneista kustannuksista. Toimintaan täytyy varata riit-

tävät määrärahat. Erillinen määräraha talousarviossa jäntevöittää vanhus-

neuvoston toimintaa.  

 

Kokouspalkkioiden maksaminen on perusteltua, mutta on kunnan harkinnassa. 

Kunnanhallitus voi esimerkiksi päättää, että vanhusneuvoston jäsenten 

palkkioista ja muista korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä  

hallintosäännössä määrätään lautakunnan jäsenten palkkioista ja  

korvauksista.  

 

Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja 

vammaisneuvosto voivat kukin nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, 

jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Vaikuttajaelimien edustajilla ei  

kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.  

Neuvostolla on oikeus kutsua kokoukseen kuultavaksi kunnan viranhaltijoi-

ta ja tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.  

 

Enontekiön kunnassa on hyväksytty vanhusneuvoston toimintasääntö 1.1.2014 

lukien. Toimintasääntö tulee päivittää vastaamaan mm. uutta kuntalakia ja 

kunnan hallintosääntöä.  

 

Tiedoksi  

Hyvinvointilautakunta  

Nimetyt jäsenet 
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Khall 311 § Enontekiön Sähkö Oy:n pyyntö lyhytaikaisesta lainasta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila ja Outi Kurkela ilmoittivat olevansa esteellisiä ja 

poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  

Kunnanhallitus päätti valita Jaakko Alamattilan tilalle toiseksi pöytä-

kirjantarkastajaksi Ulla Keinovaaran. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Enontekiön Sähkö Oy:lle 200 000 euron ly-

hytaikaisen lainan maksuvalmiuden turvaamiseksi sekä päättää, että viran-

haltijat valmistelevat ja allekirjoittavat velkakirjan, jossa korko on 

sama kuin kunnan maksama korko lyhytaikaisesta lainasta. Laina maksetaan 

takaisin heti kun avustus on saatu kuitenkin viimeistään 31.12.2017. 

  

Selostus  

 

Enontekiön Sähkö Oy on toimittanut  pyynnön 31.10.2017,  jossa se pyytää  

Enontekiön kunnalta rahoitusta Karesuvanto-Kilpisjärvi-hankkeen loppuun-

viemistä varten. Rahoitusta tarvitaan, jotta Enontekiön Sähkö voi maksaa 

Lapin Verkonrakennuksen loppulaskun urakasta. Loppulaskun maksamisen jäl-

keen Enontekiön Sähkö Oy hakee Työ- ja elinkeinoministeriöstä myönnetyn 

päätöksen mukaisen avustuksen, jolla rahoitus on tarkoitus maksaa kunnal-

le takaisin. TEM maksaa avustuksen todennäköisesti vuoden loppuun mennes-

sä, joten laina-aika kunnan suuntaan olisi vuoden loppuun asti. 

 

Lyhytaikaisen rahoituksen tarve on 200 000 euroa. 

 

Enontekiön kunta omistaa yksin Enontekiön Sähkö Oy:n.  

 

Tiedoksi 

Enontekiön Sähkö Oy 

Kirjanpito
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Khall 312 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen valtuus-

tossa   

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto käy 

osaltaan suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. 

Selostus 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 

valitaan 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavassa vaalissa. 

Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaali-

piiristä valtuuskuntaan valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhtees-

sa. 

Ehdokaslistat on nimetty vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä. Kuntaliiton 

valtuuston vaalilautakunta on 17.10.2017 vahvistanut ehdokaslistat ja 

laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmät. Vaalipiirin ehdo-

kaslistojen yhdistelmä lähetetään sähköpostilla vaalipiirien kuntien kir-

jaamoihin lokakuun 2017 aikana. 

Valtuuskunnan vaalissa äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet eli Suo-

men Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Kunnalla on vaalissa asukas-

lukuaan (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Vaali suoritetaan suhteellisena 

listavaalina, jossa jokaisella valtuutetulla on yksi ääni. Päätös tehdään 

valtuustossa 15.11. - 31.12.2017 välisenä aikana. Kunnan äänestystulos 

ilmoitetaan kunnalle lähetetyn kuntakohtaisen linkin kautta.  

Kuntaliitto on antanut yleiskirjeessä ohjeet vaalin toimittamiseen val-

tuustossa, kunnan äänestystuloksen laskentaan sekä tuloksen ilmoittami-

seen Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään. 

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kokoontuu 16.1.2018 ja laskee ja 

vahvistaa vaalin tuloksen eli vaalipiiripaikat 66 + 66, tasauspaikat 9 + 

9 sekä toteaa Ahvenanmaan maakunnan kuntien tekemät valinnat 1 + 1. Vaa-

lilautakunta ilmoittaa vaalin tuloksesta valtuuskuntaan valituille jäse-

nille ja varajäsenille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsen-

kunnille. 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Jokaisella valtuutetulla on 

yksi ääni, jonka hän antaa valitsemalleen ehdokaslistalle kirjoittamalla 

äänestyslippuun ehdokaslistan numeron. Valtuutettu voi myös antaa tyhjän 

äänen. 

Vaalin tulos kirjataan valtuuston pöytäkirjaan. Jos kyseinen pykälä tar-

kistetaan heti kokouksessa, vaalin tulos voidaan viedä Kuntaliiton säh-

köiseen äänestysjärjestelmään heti kokouksen jälkeen. 

Liite 

4 Ehdokaslistojen yhdistelmä 
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Khall 313 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän asettaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä hyvinvointilautakunnan esi-

tyksen lukuun ottamatta hyvinvointilautakunnan esitystä kunnan johtoryh-

män selvittämisvelvollisuudesta. Kunnanhallitus päätti, että hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen ryhmän varapuheenjohtajana toimii perusturvajoh-

taja. 

Käsittely 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen lukuun 

ottamatta hyvinvointilautakunnan esitystä kunnan johtoryhmän selvittämis-

velvollisuudesta. Kunnanhallitus päättää, että hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen ryhmän varapuheenjohtajana toimii perusturvajohtaja. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Annetaan kokouksessa. Johtoryhmä käsittelee asiaa ennen hallituksen koko-

usta.  

 

Päätöshistoria 

Hyvinvointilautakunta 26.9.2017 § 27 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta päätti esittää, että kunnan johtoryhmä selvittäisi 

vaikuttajaelinten; vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvoston osallistumisen 

ryhmän työhön. 

Muutoin ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaisi ku-

luvalle valtuustokaudelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän.  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän tehtävänä on kunnanjohtajan 

ja kunnan johtoryhmän ohjauksessa: 

1. Suunnitella ja yhteensovittaa kunnassa tehtävää hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämiseksi eri toimijoiden tekemää työtä. 

2. Seurata kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja huolehtia sii-

tä että kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään tarvetta vas-

taavalla tavalla. 

3. Valmistella Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukainen laaja hyvinvoin-

tikertomus ja vuosittaiset raportit Hyvinvointilautakunnan kautta kunnan-

valtuustolle.  

5. Valmistelee Lastensuojelulain (417/2007) 12 § tarkoitetun lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelman ja vastaa sen ajantasaistamisesta. 

6. Osallistua Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 5 §:n mukaisen suun-

nitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi, valmisteluun.  

7.Valmistelee Laki ehkäisevän päihdetyön (523/2015) mukaiset asiat hyvin-

vointilautakunnalle.  

4. Arvioi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnassa tehdyn työn 

vaikuttavuutta ja tehokkuutta.  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä toimii Nuorisolain 

(1285/2016) 9 § mukaisena yhteistyöryhmänä, Oppilas- ja opiskelijahuolto-
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lain (1287/2013) 14 §:n mukaisena monialaisena opiskeluhuollon ohjausryh-

mänä. Ryhmä toimii Nuorten työpajan johtoryhmänä ja hallituksen lapsiper-

heiden palvelujen muutoshankkeen, ”Lape”-hankkeen, kuntaryhmänä.  

 

Hyvinvointilautakunta esittää että jäseniksi hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen ryhmään nimettäisiin seuraavat tahot ja edustajat: 

Kunnan toimialojen edustajat; varahenkilönä toimii varahenkilöksi nimet-

ty: vapaa-aikasihteeri, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, rehtori, 

varhaiskasvatuksen ohjaaja, perusturvajohtaja.  

Perusterveydenhuollon edustaja: terveydenhoitaja Anneli Kultima tai pe-

rusterveydenhuollon nimeämä henkilö.  

Jäseniksi kutsutaan kaksi yhdistysedustajaa; Pirkko Kuusela ja Saara Ke-

tola tai muut yhdistysten nimeämät henkilöt.  Ryhmän puheenjohtaja vastaa 

siitä, että ryhmän jäsenistöstä on ajantasainen tieto. 

 

Vapaa-aikasihteeri nimetään ryhmän puheenjohtajaksi. 

 

Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua ryhmään myös kunnan kehittämisen ja 

infrastruktuuri-toimialojen edustajat, seurakunnan, poliisin, tullin, te-

toimiston tai muiden tarpeellisten tahojen edustuksen. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen ryhmän puheenjohtajan kutsusta kunnan viranhaltijat 

ja työntekijät ovat velvollisia osallistumaan ryhmän työhön. 

 

Selostus: 

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaittensa hyvinvointia. 

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä 

ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kun-

nan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toi-

mivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten sekä yleishyödyllis-

ten yhteisöjen kanssa.  

Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan tulee seurata ja edistää lasten ja nuor-

ten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia. Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista mukaan kunnan on toimittava yhteistyössä ikääntyneen 

väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumi-

sen tukemiseksi.  

 

Enontekiön kunnanhallitus on v. 2013 päättänyt Enontekiön kunnan hyvin-

voinnin ja terveyden edistämisen rakenteesta. Päätöksen mukaan kunnassa 

on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen ryhmä.  

 

Tiedoksi 

Hyvinvointilautakunta 

Nimetyt jäsenet
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Khall 314 § Esitys vuoden 2018 investointiohjelmaan Kilpisjärven monitoi-

mitalon pihalla olevan leikkikentän aitaamiseksi sekä sen ja kaukalo alu-

een valaistuksen uusimiseksi. 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää todeta, että asia huomioidaan talousarviossa 2018. 

Kunnanhallitus edellyttää, että aita suunnitellaan ja rakennetaan yhteis-

työssä Saana Veikot ry:n ja Kilpisjärven kyläyhdistyksen kanssa.  

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kyse ei ole Tsahkaljoesta vaan Saana-

ojasta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että asia huomioidaan talousarviossa 2018. 

 

Päätöshistoria 

Elinvoimalautakunta 25.9.2017 57 § 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

 

Muutettu päätösehdotus (tekninen johtaja) 

Elinvoimalautakunta edellyttää toimijoilta (Saana Veikot ry, vahaiskasva-

tus ja koulutoimi) turvallisuusselvityksen tekemistä rakennustarkastajan 

vaatimusten mukaisesti. 

Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle määrärahan varaamista 

(24000€) aitauksen ja valaistuksen rakentamiseksi. 

 

Käsittely 

Asian käsittelyn ja keskustelun aikana tekninen johtaja teki muutetun 

päätösehdotuksen. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle vuoden 2018 investoin-

tiohjelmaan 24 000 €, Kilpisjärven monitoimitalon pihalla olevan leikki-

alueen aitaamiseksi sekä sen ja kaukalo alueen valaistuksen uusimiseksi. 

 

Selostus  

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.6.2017 §215 palauttanut Kilpisjärven 

monitoimitalon leikkikenttä-alueen aitaamisasian. Huomioitavaa on että 

palautuspäätöksessä mainittu ei turvallinen esitys on, liitteiden mukais-

ten tahojen mukaan turvallinen ratkaisu. 

 

Asiasta on pyydetty Aluehallintovirastolta lausunto. Aluehallintoviraston 

lausunto 16.6.2017: 

”Varhaiskasvatuslain (909/2012) 8 §:n 2 momentin mukaan aluehallintovi-

rastolle kuuluvat lasten päivähoidon suunnittelu, ohjaus ja valvonta toi-

mialueellaan. 

 

Varhaiskasvatuslain 6 §:n mukaan varhaiskasvatusympäristön on oltava ke-

hittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä 

ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava 

asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. 
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Päiväkotien suunnittelua ohjaavan RT kortin 96–11003 mukaan (s.27): 

 

Lasten käytössä oleva piha-alue tulee aidata. Aidan käyntiporttien tulee 

olla noin 1000 mm leveitä ja lisäksi huoltoajoa varten, kuten hiekan 

vaihto ja talven lumityöt, aidassa tulee olla noin 3000 mm leveä ja port-

ti, joka voidaan toteuttaa myös irrotettavana aidan osana. Portin luki-

tuksen tulee olla sellainen, etteivät lapset saa sitä helposti auki. Tur-

vallisuutta lisää portissa oleva lasten korkeudelle tehty kurkistusikku-

na. Ohjeeseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa: 

https://www.rakennustieto.fi/kortisto/rt/kortit/11003.html.stx 

 

Edellä mainituilla perusteilla aluehallintovirasto yhtyy Creatistic Oy:n 

antamaan suositukseen aidan rakentamisesta Kilpisjärven ryhmäperhepäivä-

kodin piha-alueen ympärille.” 

 

Edellä mainittuun Aluehallintoviraston lausuntoon viitaten vs. varhais-

kasvatusohjaaja Säde Hautamäki edellyttää aidan rakentamista ennen ryhmä-

perhepäiväkodin piha-alueen käyttöönottoa.  

 

Liitteenä on myös rakennustarkastajan käyttöönottokatselmusptk. 7.8.2017 

missä on maininta loppukatselmuksesta 25.7.2017 kohta 1. Piha-alueen tur-

vallisuusselvitys tehtävä leikkikenttäalueen osalta (valaistus, aitaus/ 

Saanaoja) ja kaukalon reuna-alueiden turvallisuus pihan käytön yhteydes-

sä. 

 

Liitteen 4/§ mukaisen aidan rakentamisen ka. on 17 000€. Tämän lisäksi 

kaukalon ja samalla leikkikenttäalueen valaistus on uusittava. 

Olemassa ollut valaistuksen syöttökaapelointi ja työmaakeskus on purettu, 

leikkialueella olevalle valaisinpylväälle tulee valmiina uudesta raken-

nuksesta valaistuksen syöttö- ja ohjauskaapelointi. Olemassa olevien va-

laisinpylväiden maakaapelointi on mittauksissa todettu vaurioituneeksi. 

Kaukalon valaistukseen varataan 4kpl ja leikkialueelle 2kpl valaisimia. 

 

Valaistukseen tarvittavien: 6kpl led-valaisinta (n. 200W), valaisinpyl-

väät, maakaapelointi sekä asennustöiden ka. on 7000€.  

 

Tällä hetkellä leikki- ja kaukaloalue on aidattu pois käytöstä, eikä alu-

eella ole erikseen valaistusta. Työt tulisi suorittaa kesän 2018 aikana 

koska mahdollisesta investointimäärärahan siirrosta vuodelle 2017 päättä-

vä valtuusto on lokakuussa eikä töitä ehdittäisi suorittaa sulanmaan ai-

kana 2017. 

 

Liite 1/§12 57, AVI:n lausunto alueen aitaamisesta. 

Liite 2/§12 57, Creatistic Oy, turvallisuustarkastusraportti. 

Liite 3/§12 57, Rakennustarkastajan käyttöönottokatselmusptk. 7.8.2017 

Liite 4/§12 57, Aitapiirustus 

 

 

Päätöshistoria:  

Khall 215 § / 2017 

 

Khall 215 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen/Kilpisjärven monitoi-

mitalo 
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Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan siten, että Kilpisjärven 

monitoimitalossa otetaan huomioon vaatimukset turvallisesta alueesta, 

joka ei ole nykyinen esitetty ratkaisu. 

 

Käsittely 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja Säde Hautamäki, tekninen johtaja Kimmo Lämsä 

ja ma. lastentarhanopettaja Tiia Saatio kutsuttiin paikalle asiantunti-

joina kuultavaksi. 

 

Birgitta Eira esitti, että asia palautetaan siten, että Kilpisjärven mo-

nitoimitalossa otetaan huomioon vaatimukset turvallisesta alueesta, joka 

ei ole nykyinen esitetty ratkaisu. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä. 

 

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö 

kunnanhallitus yksimielisesti Birgitta Eiran palauttamisesityksen, mikä 

hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion 

investointiosaa muutetaan seuraavasti: 

Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan 24000 euron määräraha kohtaan Kil-

pisjärven monitoimitalo. Määräraha 24000 euroa siirretään kohteesta Jyp-

pyrän kaavatie. 

 

Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloi-

tuslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta 

kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii tekninen johtaja. 

 

Selostus 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä on toimittanut 6.6.2017 esityksen Kilpisjär-

ven monitoimitalon päivähoidontilan aidan rakentamisesta. 

 

Kilpisjärven monitoimitalon rakennusurakassa ei ole ollut päivähoidon 

vaatiman aidan rakentamista, koska aitaa/päivähoitotilaa ei palaneessa 

rakennuksessa ole ollut. 

 

Aita olisi aika perusteltu/tarpeellinen alueelle, koska leikkikentän ra-

jaa takaosasta Tsahkaljoki. 

 

Rakennusurakoitsija lisätyötarjous metalliaidalle oli n.32 000€ ja puu- 

aidalle 19 700€ +maalaus. En ole hyväksynyt kumpaakaan vaihtoehtoa. 

 

Arkkitehdin esittämä aitatyyppi on: 

 

Nylofor 2D-SUPER (8/6/8mm) 1230 x 2500mm RAL 7016 Antrasiitinharmaa 

 

Ja portteja 2kpl 4 metriä leveitä ajoneuvoportteja: 

 

2-LEHTINEN AJOPORTTI K:1200 x L:4000mm ANTRASIITIN 

 

Sekä 2kpl 1metrin levyisiä käyntiportteja: 

 

1-LEHTINEN HENKILÖPORTTI K:1200 x L:1000mm ANTRASIITIN HARMAA 
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Aidan pituus on n. 200m 

 

Ylläolevien tarvikkeiden hinta oli: n. 13 000€ Lisäksi: 

Asennus 160h*32€= 5120 € 

Kaivinkone 40hx65€/h= 2600 €  

Asennustarvikkeet 1erä*2500€= 2500 €  

  

Yhteensä: 23 220 

 

Tekninen johtaja esittää ko. rahan siirtämistä Jyppyrän kaavateistä, koh-

teeseen Kilpisjärven monitoimitalo. 

Samalla anotaan investoinnin aloituslupaa kunnanhallitukselta mikäli kun-

nanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan siirron. Vastuuviranhaltijana 

toimii tekninen johtaja. 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Tekninen johtaja 

Varhaiskasvatusohjaaja
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Khall 315 § Vuoden 2018 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikoista ja 

niiden aukiolosta päättäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä vuoden 2018 

presidentinvaaleissa ensimmäisellä ja mahdollisella toisella kierroksella 

(toinen kierros merkitty sulkuihin) seuraavasti: 

 

Ke 17.1.2018 (Ke 31.1.2018) klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

To 18.1.2018 (To 1.2.2018) klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

Pe 19.1.2018 (Pe 2.2.2018) klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

Ma 22.1.2018 (Ma 5.2.2018) klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

Ti 23.1.2018 (Ti 6.2.2018) klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

 

Kunnanhallitus päättää edelleen ennakkoäänestyksen järjestämisestä kier-

tävällä äänestysautolla vuoden 2018 presidentinvaaleissa seuraavasti: 

Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu  

 

Keskiviikko 17.1.2018 (31.1.2018) 

Äänestysauton pysäkki klo 

Kilpisjärvi / Kilpishallin piha 

Käsivarrentie 14205 

10.00 – 11.30 

Kaaresuvanto / Kaaresuvannon koulun 

piha 

Syväjärventie 32  

13.30 – 15.00 

 

Kultima/Kultiman kääntöpaikka 16.30 – 17.00 

Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy:n 

liittymä 

Käsivarrentie 1765 

17.30 – 18.30 

 

Torstai 18.1.2018 (1.2.2018) 

Äänestysauton pysäkki klo 

Sonkamuotka, Arctic Knife:n paikoi-

tusalue 

Muoniontie 1721 

10.00 – 10.30 

Palojoensuu/Palojoensuun kylätalon 

piha 

Muoniontie 46 

11.00 – 12.00 

Muotkajärvi / Niementien risteys 

Niementie 1 

12.30 – 13.00 

Näkkälä/ Kaijunantien risteys 14.30 – 15.15 
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Kaijunantie 1 

Palojärvi/ Leena Palojärven tien ris-

teys/ Ruijantie 2715 

16.15 – 16.45 

Leppäjärvi/entinen koulu 

Ruijantie 1935 

17.00 - 18.00 

 

Perjantai 19.1.2018 (2.2.2018) 

Äänestysauton pysäkki klo 

Nunnanen/Kalmantien risteys 

Kalmantie 4 

10.00 - 11.00 

Peltovuoma/koulu 

Ounastie 3111 

11.30 – 12.30 

Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys 

Vuontispirtintie 1 

14.00 – 14.30 

Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkki-

paikka 

14.45 – 15.15 

Vuontisjärvi/entisen koulun risteys 

Sammakkojänkäntie 1 

16.00 – 17.00 

 

Selostus   

Presidentinvaalien varsinainen ensimmäinen vaalipäivä on sunnuntaina 

28.1.2018 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.1.2018 - 23.1.2018 

(keskiviikosta tiistaihin). Mahdollinen toinen vaalipäivä on sunnuntaina 

11.2.2018 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1.2018 - 6.2.2018 

(keskiviikosta tiistaihin). 

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakko-

äänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kun-

nassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä 

syistä muuta johdu.   

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat 

1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja si-

jainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä 

syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi; (5.4.2002/247) 

2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden 

toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät kunnallisvaalien 

yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa; (21.12.2007/1263) 

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituk-

sen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistus-

laitokset (laitos); (5.4.2002/247) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a21.12.2007-1263
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
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4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimi-

tetaan. (24.10.2003/868) 

Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljempänä säädetyin edellytyksin järjes-

tää äänestäjän kotona (kotiäänestys). 

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty 

vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan 

sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu 

äänestäjille kohtuutonta haittaa. (5.4.2002/247) 

Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen 

ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Väestörekis-

terikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennak-

koäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset au-

kioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut 

oikeusministeriön määräämät tiedot. Ne kotimaan yleiset ennakkoäänestys-

paikat ja vaalipäivän äänestyspaikat, jotka ovat äänestyspaikkarekiste-

rissä 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, ovat vaaleissa 

äänestyspaikkoina, vaikka tässä pykälässä tarkoitetusta kunnanhallituksen 

päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta ei ole käsitelty ja vaikka hallinto-

oikeudelle tehtyä kunnallisvalitusta, jolla oikaisuvaatimuksesta tehtyyn 

päätökseen on haettu muutosta, ei ole ratkaistu. Kunnanhallitukselle teh-

ty oikaisuvaatimus ja kunnanhallituksen päätöksestä tehty kunnallisvali-

tus on käsiteltävä kiireellisesti. Hallinto-oikeuden valituksesta anta-

maan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (5.4.2002/247) 

Vaalilaki 47 § (5.4.2002/247) 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso 

Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää sekä lopetetaan 

ulkomailla 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää.  

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoin-

na kaikkina päivinä 1 momentissa tarkoitettuna ajanjaksona, jollei kun-

nanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. 

Vaalilaki 48 § (28.6.2013/496)  

Ennakkoäänestysajat 

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona: 

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätök-

sellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa 

eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää 

eikä kello 18:n jälkeen; 

3) laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimi-

kunnan määrääminä aikoina; 

5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 

20:n välisenä aikana. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a24.10.2003-868
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a28.6.2013-496
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Tiedoksi 

Keskusvaalilautakunta 
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Khall 316 § Presidentinvaalien vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että presidentinvaalien vaalipäivän (-ien) äänes-

tyspaikat ovat seuraavat: 

 

Äänestysalue   Äänestyspaikka 

Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu  Hetan koulukeskus 

Kaaresuvanto   Kaaresuvannon koulu 

Kilpisjärvi   Kilpisjärven monitoimitalo 

Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi Peltovuoman koulu 

 

Selostus 

Vuoden 2018 presidentinvaalien ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 

28.1.2018 (ennakkoäänestys kotimaassa 17.1.2018 - 23.1.2018) ja mahdolli-

nen toinen vaali 11.2.2018 (ennakkoäänestys kotimaassa 31.1-6.2.2018).  

Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen 

päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä ää-

nestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, 

jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa (5.4.2002/247) 

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä vaalipäivän 

äänestyspaikoista.  

 

Tiedoksi  

Keskusvaalilautakunta 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
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Khall 317 § 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 9.10.2017-

5.11.2017 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

 

Hyvinvointilautakunta 

- Pöytäkirja 26.10.2017 

 

Elinvoimalautakunta 

- Pöytäkirja 25.9.2017 
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Khall 318 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Pentti K. Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta 

tämän pykälän ajaksi. Kunnanhallitus valitsi Pentti K. Keskitalon tilalle 

toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Ulla Keinovaaran.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan elinvoimalautakunnan esityksen 

mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovu-

tusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

Elinvoimalautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset 

25.9.2017 § 54. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etu-

osto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käy-

tetä. 

 

Liitteenä on kopio lautakunnan päätöksestä.  

 

Liite  

5  Elinvoimalautakunta 25.9.2017 § 54  

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 
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Khall 319 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat  

 

Jaakko Alamattila kysyi, miksi edelleen lautakuntien kokoukset ovat pääl-

lekkäin. 

 

Outi Kurkela otti esille kunnanviraston sisäilman laadun, johon kunnan-

johtaja totesi, että sisäilmaa on tutkittu ja asia on Kiinteistö Oy vi-

rastotalon valmistelussa.  

 

Elli-Maria Kultima otti esille seuraavat asiat: 

-Kilpisjärven jääkiekkokaukalon valot ja toivoi, että ne saataisiin kun-

toon mahdollisimman pian.  

-Kilpisjärven monitoimitalon keittiön (ei ole keskuskeittiö) käyttö tuli-

si linjata siten, että keittiön käyttö mahdollistuu. Kunnanjohtaja tote-

si, että monitoimitalon käytön linjaukset käsittelee elinvoimalautakunta 

lähitulevaisuudessa.  

 

Ulla Keinovaara otti esille Peltovuoman tien vaaralliset kohdat (kuopat) 

ja onko asia ollut keskustussa ELY-keskuksen kanssa. Kunnanjohtaja tote-

si, että ELY-keskus on asiasta tietoinen, mutta on priorisoinut tiet al-

haiseksi omalla listalla ja on informoinut, että tien käyttäjien on syytä 

antaa palaute tien kunnosta ao. tienpidon kanaville.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 6.11.2017  302-319  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perus-

teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:  

 

302,303,304,305,306,307,308,309,312,317,318,319.  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 310,311,313,314,315,316.  

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

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: 310,311,313,314,315,316.  

   

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

