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Kokousaika Tiistai 10.12.2019 klo 17.00-21.03  

(valtuustoseminaari klo. 12.00) 
 
Kokouspaikka  Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Saapuvilla olleet jäsenet Alamattila Jaakko   Kultima Unto 
  Alatörmänen Seppo   Kurkela Outi 
  Eira Birgitta   Mäkitalo Taru 
   Hautamäki Helinä   Mäntyvaara Juha-Pekka 
  Juuso Piia   Näkkäläjärvi Janne 
  Keinovaara Ulla  Palojärvi Leena 
  Keskitalo Pentti K.  Ranta Hannu 
  Kirkkala Santeri  Rousu-Karlsen Elina 
  Kultima Elli-Maria  Peltovuoma Alpo, vv. 
     Palojärvi Oula-Matti, vv.  
      
   
Muut saapuvilla olleet Rantapelkonen Jari, kunnanjohtaja 
  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

nuorisovaltuuston edustaja  
Risto Heidi, vammaisneuvoston edustaja  
Syväjärvi Ulla-Maija, vanhusneuvoston edustaja 
Lämsä Kimmo, tekninen johtaja § 54 
Ikonen Matti, henkilöstöjohtaja § 54 
Tervo Mirja, toimitusjohtaja (Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot, Kiin-
teistö Oy Ounasmajat) § 54, § 55 

   
   
 
Asiat  49 § -  57 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari   

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Pentti K. Keskitalo   Santeri Kirkkala 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   20.12.2019  
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Asialista  
 

49 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
50 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
51 § Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen: kortteli 25 
52 § Perusturvan talousarvion 2019 ylityshakemus 
53 § Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset 
54 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 
55 § Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuminen  
1.1.2020 lukien 
56 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2020 
57 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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49 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi. 
 
Käsittely 
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Piia Juuso ja Juha-Pekka Mäntyvaara ovat 
ilmoittaneet esteen, mutta heidän tilalle ei ole saatu varavaltuutettua.  
Unto Kultima on ilmoittanut esteen ja hänen tilalle on saatu Alpo Peltovuoma. Hannu Ranta 
on ilmoittanut esteen ja hänen tilalle on saatu Oula-Matti Palojärvi.  
Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 15 valtuutettua ja varavaltuutettua, joten ko-
kous on päätösvaltainen. 
 
Selostus 
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 3.12.2019 ja toimitettu samana päivänä 
valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle 
www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa val-
tuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 
 
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään 
päätösvaltainen. 
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50 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
 

Päätös 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pentti K. Keskitalo ja Santeri Kirkkala.  
 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen käsittelemillä asioilla.  
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultima 
ja kunnanjohtaja luovuttivat kunnanhallituksen päättämän Enontekijä tunnustuksen Market-
ta Nilsenille.  
 
Merkitään, että kunnanvaltuusto piti tauon klo 17.15-17.30, minkä jälkeen puheenjohtaja 
suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Pentti K. Keskitaloa. Helinä Hautamäki esitti 
pöytäkirjantarkastajaksi Santeri Kirkkalaa.  
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on käsitellyt kaksi asiaa: Perusturvan talousarvion 
2019 ylityshakemus ja muutoksen vuosien talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen 2020-23 
valtuustolle. 
 
Kunnanjohtaja totesi, että kunnanhallitus on käsitellyt myös Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan 
asuntojen ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuminen 1.1.2020 lukien ja Kunnan toiminnan 
ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2020. 
Puheenjohtaja totesi, että em. asiat käsitellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä 
asiana ennen esityslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”, minkä valtuusto hyväk-
syi yksimielisesti.  
 
Puheenjohtaja totesi, että muutos vuosien talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen 2020-23 
valtuustolle käsitellään talousarvion yhteydessä, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 
 
Edelleen puheenjohtaja esitti, että neuvostojen terveiset käsitellään järjestäytymisen jäl-
keen, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  
 
Selostus 
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 17.12.2019 klo 14 
mennessä.  
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. 
 
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen 
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 
§:ssä säädetään.  
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Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja tar-
kastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräai-
kaan mennessä.  
 
Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osal-
taan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 
 
Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouk-
sen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteelli-
siä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
 
Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi 
kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei nii-
den kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös 
valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 
 
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireelli-
senä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsus-
sa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella 
enemmistöllä. 
Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen asioiden 
jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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51 § Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen: kortteli 25 
 
 Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Tekninen johtaja Kimmo Lämsä selvitti asiaa.  

 
Päätöshistoria 
Kunnanhallitus 27.11.2019 § 248 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hallintolain 50 §:n mukaan poistaa 23.9.2019 §:ssä 187 tekemänsä 
päätöksen koskien Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelin 25 osalta.  
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kilpisjärven asemakaavan korttelin 
25 kaavamerkintä RM (matkailua palveleva alue) muutetaan AP:ksi (asuinpientalojen alue). 
 
Selostus 
Enontekiön kunnanhallitus hyväksyi 23.9.2019 187§ asemakaavamuutokset Kilpisjärven 
asemakaavan alueella korttelin 25 osalta sekä korttelin 16 rakennuspaikan 11 (omakotitalo-
tontti) osalta.  
 
Kunnanhallituksen 23.9.2019 §:ssä 187 tekemä päätös tulee viedä valtuuston päätettäväksi, 
koska Maankäyttö ja rakennuslain 191.3 §:n mukaan vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidet-
tävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasial-
lista käyttötarkoitusta.  
 
Hallintosäännön 19 §:n 9 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan vähäisestä 
muuttamisesta.  
 
Maankäyttö ja rakennuslain 191.3 §:n mukaan vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä 
asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista 
käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka 
nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vai-
kuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säi-
lymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla.  
 
Hallintolaki 50 §: ”Asiavirheen korjaaminen Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksen-
sä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelli-
seen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä teh-
täessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi 
olennaisesti vaikuttaa päätökseen.  
 
Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen 
eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asian-
osainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, 
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jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan 
korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.” 
 
Khall 23.9.2019 § 187 
Päätös  
Kunnanhallitus päätti hyväksyä esitetyt kaavamuutokset korttelin 25 osalta sekä korttelin 16 
rakennuspaikan 11 (omakotitalotontti) osalta.  
Kunnanhallitus päätti, että korttelin 16 rakennuspaikan 1 (koulun tontti) osalta kaavamuu-
tosta ei hyväksytä tässä yhteydessä vaan tuodaan myöhemmin päätettäväksi.  

 
Käsittely:  
Kunnanjohtajan muutettu esitys:  
Kunnanhallitus päättää, että korttelin 16 rakennuspaikan 1 (koulun tontti) osalta kaavamuu-
tosta ei hyväksytä tässä yhteydessä vaan tuodaan myöhemmin päätettäväksi.  
Merkitään, että tekninen johtaja oli selvittämässä asiaa kokouksessa.  

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):  
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt kaavamuutokset korttelin 25 osalta sekä korttelin 16 ra-
kennuspaikan 11 (omakotitalotontti) osalta.  
Kunnanhallitus päättää, että korttelin 16 rakennuspaikan 1 (koulun tontti) osalta kaavamuu-
tosta ei hyväksytä.  
 
Selostus  
Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 19 §:n mukaan maankäytön suunnittelusta ja kaa-
voituksesta sekä asemakaavan vähäisestä muuttamisesta.  
 
Enontekiön kunnanhallitus on 2.5.2018 (91§, 92§ sekä 93§) päättänyt asemakaavan vähäis-
ten muutosten käynnistämisestä Kilpisjärven 3. kunnanosan asemakaavan alueella.  
 
Asemakaavan muutokset koskevat:  
- kortteli 25, kaavamerkintä RM (matkailua palveleva alue) muutetaan AP (asuinpientalojen 
alue)  
- kortteli 16, rakennuspaikka 11. kaavamerkintä AO (erillispientalojen alue) jaetaan kiinteis-
tökauppakirjan mukaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi (11. ja 12.).  
- kortteli 16, rakennuspaikka 1. kaavamerkintä Y (yleisten rakennusten korttelialue) muute-
taan KL (liikerakennusten korttelialue)  
 
Asemakaavan muutokset ovat tulleet vireille 22.5.2018  
 
Asemakaavan muutoksien luonnokset ovat pidetty MRA 30§:n ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma MRL 63§:n mukaisesti osallisten mielipiteen kuulemista varten nähtävillä 9.5-
23.5.2019, Enontekiön kunnan virastolla, internetsivuilla: www.enontekio.fi sekä ilmoitus on 
julkaistu Enontekiön sanomissa. (Liite 1.)  
 
Yhtään mielipidettä luonnoksista ei ole esitetty.  
 
Asemakaavan muutosehdotukset on asetettu MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville 27.6-28.7.2019 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnan virastolle (liite 2) 
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Kaavamuutokset ovat olleet nähtävillä Enontekiön kunnan virastolla, internetsivuilla: 
www.enontekio.fi sekä ilmoitus on julkaistu Enontekiön sanomissa.  

 
Muutosehdotuksista on lähetetty Lapin ELY-keskukselle lausuntopyyntö 28.6.2019, minkä 
johdosta on saatu lausunto 25.7.2019 (liite 3.)  

 
Muistutuksia on määräaikaan mennessä jätetty kaksi, koskien muutoksia:  
- 25.7.2019, kortteli 16, rakennuspaikka 11. kaavamerkintä AO (erillispientalojen alue) jae-
taan kiinteistökauppakirjan mukaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi (11. ja 12.). (liite 4.)  
- 25.7.2019, kortteli 16, rakennuspaikka 1. kaavamerkintä Y (yleisten rakennusten kortteli-
alue) muutetaan KL (liikerakennusten korttelialue) (Liite 5.)  
 
Kaavanlaatija on antanut vastineen 14.8.2019 esitettyyn lausuntoon sekä kumpaankin muis-
tutukseen (liite 6.)  
 
Lausunnossa sekä toisessa muistutuksessa otetaan kantaa korttelin 16 rakennuspaikan 1. 
kaavamuutokseen. Toinen muistutus koskee pelkästään kortteli 16 rakennuspaikan 11. muu-
tosta.  

 
Laaditun vastineen yhteenvedon mukaisesti kaavamuutoksista voidaan esittää hyväksyttä-
väksi:  
- kortteli 25, kaavamerkintä RM (matkailua palveleva alue) muutetaan AP (asuinpientalojen 
alue)  
- kortteli 16, rakennuspaikka 11. kaavamerkintä AO (erillispientalojen alue) jaetaan kiinteis-
tökauppakirjan mukaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi (11. ja 12.).  

 
Kaavamuutos joka koskee: kortteli 16, rakennuspaikka 1. kaavamerkintä Y (yleisten raken-
nusten korttelialue) muutetaan KL (liikerakennusten korttelialue), esitetään jätettäväksi vielä 
hyväksymättä.  
Ko. kaavamuutos esitellään Kilpisjärvellä järjestettävässä esittelytilaisuudessa 28.8.2019 klo  
17.00 alkaen. Mikäli tällöin todetaan tarpeelliseksi, asemakaavan muutos asetetaan uudel-
leen julkisesti nähtäville.  

 
Liitteet  
1 Vireilletulokuulutus  
2 Nähtävilletulokuulutus  
3 Lapin ELY-keskuksen lausunto  
4 Muistutus kortteli 16, rakennuspaikka 11.  
5 Jatkoaikapyyntö muistutuksille  
6 Vastine Kilpisjärven asemakaavan muutoksista tehtyihin muistutuksiin ja lausuntoon  
7 Kilpisjärven asemakaavamuutoksen asemakaavakartta ja kaavaseloste  

 
Valmistelijat  
Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Merkittävät vaikutukset  
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Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta  (kopio ja liitteet) 
Infrastruktuuritoimiala (kopio ja liitteet) 
Tekninen johtaja    (kopio ja liitteet) 
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52 § Perusturvan talousarvion 2019 ylityshakemus 
 

Päätös 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.  
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen puheenjohtaja totesi, että tarkoitus oli käsitellä vai-
kuttajaelinten terveiset alussa, joten ne käsitellään seuraavana.   
 
Käsittely 
Johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi selvitti asiaa.  
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on käsitellyt asian ja se on jaettu valtuutetuille.  
 
Päätöshistoria 
Kunnanhallitus 9.12.2019 § 255 

 
 Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyvinvointilautakunnan esityksen hyväksymistä.  
 
Selostus 
Hyvinvointiltk. 28.10.2019 § 102 
 
Päätös 
Ehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus 
Hyvinvointilautakunta hakee ylitysoikeutta v. 2019 talousarvioon 460 000 €. 

Käsittely 
Johtava sosiaalityötekijä esitteli kokouksessa  erittelyn ylityksestä. Lautakunta keskusteli ak-
tiivisesti asiasta. 

Selostus 
Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvan menoihin 2019 vuodelle  
7 900 000 €. Toteutuman 1-10/2019 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen  
mukaan toteutuma olisi 8 360 000 € eli valtuuston varaama määräraha tulisi  
ylittymään 460 000 €.  

Sosiaalitoimessa maksutuotot ovat arvioitua pienemmät, asiakasmaksutuloja on  
tullut huomattavasti vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Tuet ja avustukset ovat 
arvioitua pienemmät, koska työpajaan, työttömien palveluihin ja saamen kielen opintoihin 
avustukset eivät ole toteutuneet talousarvion suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökuluissa 
on lisäystä eläkeperusteisten eläkemaksujen, tilapäisten työsuhteisten palkkauskulujen, sai-
rauslomasijaisuuksien sekä ylittyneiden omaishoitokustannusten vuoksi. 

Palvelujen ostot ovat 235 000 € arviota suuremmat, mm perusterveydenhuollossa on jäänyt 
budjetoimatta eläkeperusteinen eläkemaksu 100 000 € ja perusterveydenhoidon menot ovat 
35 000 € arvioitua suuremmat, mikäli kustannuskehitys on edellisen vuoden tasolla. Sosiaali-
toimessa kustannukset ylittyvät lastensuojelun ja vammaispalvelujen osalta. 
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Tarkempi erittely ylityksistä esitetään kokouksessa. 

Oheismateriaali 

Toteutumavertailu 1-10  

Valmistelija  
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutuksia.  

Tiedoksi 
Hyvinvointilautakunta 
 

  



  Pöytäkirja   Sivu  8. 
  KUNNANVALTUUSTO  10.12.2019    12  

 

 
 
53 § Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset 
 

Santeri Kirkkala toi nuorisovaltuuston terveiset ja totesi, että nuorisovaltuusto on  
 kutsunut nuoret koolle keskustelemaan tulevasta toiminnasta.  

 
Birgitta Eira toi vammaisneuvoston käsittelemät asiat mm. Vammaisten henkilöiden ja lä-
heisten hyvinvointi (työosuusraha), esteetön Enontekiö ja määräraha sähköovien ja valais-
tuksen kehittäminen, vammaisten työkohteiden selvittäminen mm. yrittäjiltä sekä sosiaali-
palvelujen nykytila.  
 
Outi Kurkela toi vanhusneuvoston terveiset ja totesi, että vanhusneuvoston esille nostamia 
asioita on saatu jo eteenpäin kunnassa mm. kuntosalin suunnittelussa (soveltuu ikäihmisille). 
Lisäksi on keskusteltu digitalisaatiosta ja vuoden vaihteessa yhteinen tilaisuus vammaisneu-
voston kanssa.  
 
Selostus 
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset   
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54 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 
Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon näh-
den on hallinnon, viestinnän, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, pelastustoimen, 
henkilöstön, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, opetustoimen, varhaiskasvatuk-
sen, sosiaalitoimen, vapaa-ajan, nuorison ja kulttuurin toimintakate (ulkoiset nettomenot) ja 
investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset nettomenot.  
 
Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 
2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2022.  
 
Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja oman pää-
oman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että 
tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään liitteen mukai-
sesti.  
 
Kunnanvaltuusto päätti, että infrastruktuuri toimialasta siirretään Hetta Hiihtomaan, reittien, 
latujen ja lähiliikuntapaikkojen ao. kustannuspaikat henkilöstöineen, määrärahoineen ja tu-
loskortin tavoitteineen ja mittareineen vuoden 2020 alusta lukien vapaa-aika, nuoriso ja kult-
tuuri toimialalle (3 tehtävää). Kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen päättä-
mään em. tekniset muutokset talousarvioasiakirjaan. 
 
Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että henkilöstö toimialan tuloskorttiin kohtaan hyvä hallinto 
lisätään viimeiseksi seuraava kohta: 
Tavoite 
Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän (Kvtes, TS) käyttöönotto vuoden 2020 alussa. 
Mittari 
Järjestelmä otettu käyttöön. 
Vastuu 
Henkilöstöjohtaja 
 
Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että vuoden 2020 talousarvioon henkilöstötoimialalle osoi-
tetaan 40 000 euroa tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän (Kvtes, TS) käyttöönottami-
seksi.   
Henkilöstötoimiala kohdentaa em. määrärahan toimialoille tehtävien vaativuudenarviointi 
järjestelmän mukaisesti.  
 
Käsittely 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on 9.12.2019 § 268 tehnyt seuraavan muutosesi-
tyksen vuosien talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen 2020-23 valtuustolle:  
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että henkilöstö toimialan tuloskorttiin koh-
taan hyvä hallinto lisätään viimeiseksi seuraava kohta: 
Tavoite 
Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän (Kvtes, TS) käyttöönotto vuoden 2020 alussa. 
Mittari 
Järjestelmä otettu käyttöön. 
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Vastuu 
Henkilöstöjohtaja 
Edelleen kunnanhallitus esitti valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon henkilöstötoi-
mialalle osoitetaan 40 000 euroa tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän (Kvtes, TS) käyt-
töönottamiseksi.  
Em. tarkoittaa sitä, että kunnan talousarvion alijäämä kasvaa 40 000 eurolla. 
Henkilöstötoimiala kohdentaa em. määrärahan toimialoille tehtävien vaativuudenarviointi-
järjestelmän mukaisesti.  
 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli talousarvion pääsisällön.  
 
Valtuusto kävi puheenjohtajan esityksestä aluksi yleiskeskustelu talousarviosta.  
 
Puheenjohtaja totesi, että käydään läpi talousarvio kokonaisuuksina, mikä hyväksyttiin yksi-
mielisesti.  
 
Kunnanjohtajan katsaus  
Valtuusto puheenjohtaja totesi, että voidaanko sisällyttää talousarvioon kunnanjohtajan kat-
sauksen saamennos, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  
Hyväksyttiin siten, että saamennos liitetään asiakirjaan. 
 
Johdanto – asiakirjan tarkoitus  
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. 
 
1 Yleinen osa – yhteiset tavoitteet ja talous  
Käsittely 
Seppo Alatörmänen esitti kohtaan vuoden 2020 tavoitteiden painopisteet viimeiseksi koh-
daksi Roskaton Enontekiö. Taru M äkitalo ja Birgitta Eira kannattivat esitystä.  
Puheenjohtaja kysyi voidaanko em. esitys hyväksyä yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi 
yksimielisesti.  
 
Birgitta Eira esitti yhteisiin tavoitteisiin seuraavat asiat:  
Birgitta Eira/Kohtaan 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen viimeisen kohdan mittariksi 50 %:sti hii-
lineutraalit. Janne Näkkäläjärvi, Helinä Hautamäki ja Taru Mäkitalo kannattivat esitystä.  Pu-
heenjohtaja kysyi voidaanko em. esitys hyväksyä yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi yk-
simielisesti.  
 
Birgitta Eira/Kohtaan 2.2. Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen tavoitteeksi seuraavan:  
Poronhoitajien työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kehittäminen. 
Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä.  
Puheenjohtaja kysyi voidaanko Birgitta Eiran esitys hyväksyä yksimielisesti. 
Leena palojärvi ilmoitti, että ei ole tämän kannalla.  
 
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eira on tehnyt lisä-
yksen poronhoitajien työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kehittäminen ja esitti, että suori-
tetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä ää-
nestävät ”jaa” ja ne kannattavat Birgitta Eiran lisäystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hy-
väksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamatti-
la, Seppo Alatörmänen, Helinä Hautamäki, Santeri Kirkkala, Elli-Maria Kultima, Outi Kurkela, 
Leena Palojärvi, Elina Rousu-Karlsen) ja 7 ”ei” ääntä (Birgitta Eira, Ulla keinovaara, Pentti  
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K.Keskitalo, Alpo Peltovuoma, Taru Mäkitalo, Janne Näkkäläjärvi, Oula-Matti Palojärvi). Pu-
heenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen.  
 
Birgitta Eira/ Kohtaan 3.1.  Hyvä hallinto lisättäväksi toiseksi viimeisen tavoitteen mittariksi 
seuraavan: Virtupisteen sijoittaminen alakertaan esteettömyyden takaamiseksi.  
Puheenjohtaja kysyi voidaanko Birgitta Eiran esitys hyväksyä yksimielisesti. 
Jaakko Alamattila ilmoitti, että ei ole tämän kannalla.  
 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eira on tehnyt li-
säyksen Virtupisteen sijoittamisesta alakertaan esteettömyyden takaamiseksi ja esitti, että 
suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä 
äänestävät ”jaa” ja ne kannattavat Birgitta Eiran lisäystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys 
hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 ”jaa” ääntä (Jaakko Ala-
mattila, Seppo Alatörmänen, Helinä Hautamäki, Pentti K. Keskitalo, Santeri Kirkkala, Elli-
Marja Kultima, Alpo Peltovuoma, Outi Kurkela) ja 7 ”ei” ääntä (Birgitta Eira, Ulla keinovaara, 
Taru Mäkitalo, Janne Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi, Oula-Matti Palojärvi, Elina Rousu-
Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen.  

 

Birgitta Eira/ Kohtaan 3.2 Osaava henkilöstö ensimmäisen tavoitteen mittariksi seuraavan: 
Rekrytoinnin & työolojen kehittäminen. 

Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä muutoksen yksimielisesti, minkä valtuusto hy-
väksyi yksimielisesti. 

Birgitta Eira/Kohtaan 3.3 Kestävä talous lisättäväksi kolmanteen tavoitteeseen seuraavan: 
ovat tulotietoisia.  
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä muutoksen yksimielisesti, minkä valtuusto hy-
väksyi yksimielisesti. 
 
2 Käyttötalousosa – toimialojen tavoitteet ja resurssit  
 
Hallinto  
Käsittely 
Birgitta Eira/ Kohtaan 2.1. Matkailun edistäminen lisätään tavoitteeksi Vastuullinen luonto-
matkailu. Taru Mäkitalo kannatti esitystä. 
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä muutoksen yksimielisesti, minkä valtuusto hy-
väksyi yksimielisesti. 
 
Birgitta Eira/ Kohtaan 2.2. Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen lisättäväksi Huomioidaan 
kokousten järjestämisessä merkitys- ja erotusajat parhaan mukaan.   
Puheenjohtaja totesi, että esitys on rauennut kannattamattomana.  
 
Birgitta Eira/ Kohtaan 2.3. Vetovoimainen Enontekiö mittari epärealistinen maapoliittinen 
ohjelman toimeenpanosta kesäkuu. Taru Mäkitalo kannatti esitystä.  
 
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä muutoksen siitä, että kirjataan toimeenpantu 
2020 aikana, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 
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Birgitta Eira/ Kohtaan 3.1 Hyvä hallinto lisättäväksi tavoitteeksi Varattava luottamushenkilöil-
le riittävä aika perehtyä asioihin (ta- ja tp asiakirjat 8 päivää ja muut 7 päivää) ja mittariksi 
Esityslistat ja kokousmateriaalit. Taru Mäkitalo kannatti esitystä.  
Seppo Alatörmänen totesi, ettei kannata sitä, että tehdään hallintosäännön vastaisia päätök-
siä eikä hyväksy esitystä.  

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eira on tehnyt esi-
tyksen asiakirjojen toimittamisesta ja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että 
ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”jaa” ja ne kannattavat Birgitta 
Eiran esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa ää-
nestyksessä annettiin 8 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamattila, Seppo Alatörmänen, Ulla Keinovaara,  
Pentti K. Keskitalo, Elli-Maria Kultima, Alpo Peltovuoma, Janne Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi) 
ja 6 ”ei” ääntä (Birgitta Eira, Helinä Hautamäki, Santeri Kirkkala, Outi Kurkela, Taru Mäkitalo,  
Elina Rousu-Karlsen) ja 1 ”tyhjä” äänei (Oula-Matti Palojärvi) Puheenjohtaja totesi, että val-
tuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen.  

 
Birgitta Eira/ Kohtaan 3.1 Hyvä hallinto muutetaan ICT:tä koskeva kohta seuraavaksi: Ict-
palvelujen mahdollisen ulkoistamisen suunnittelu vuoden 2020 kuluessa ja hallinnon tulos-
laskelmasta 200 000 pois ja jää 160 000 euroa sekä henkilöstötaulukkoon lisättävä 1 henkilö, 
sillä päätöstä henkilöstöstä ei tehdä nyt.  
 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eira on tehnyt esi-
tyksen  ICT:n palvelujen ulkoistamisesta ja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys si-
ten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”jaa” ja ne kannattavat 
Birgitta Eiran esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetus-
sa äänestyksessä annettiin 7 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamattila, Seppo Alatörmänen, Ulla Kei-
novaara,  Pentti K. Keskitalo, Elli-Marja Kultima, Alpo Peltovuoma, Janne Näkkäläjärvi) ja 8 
”ei” ääntä (Birgitta Eira, Helinä Hautamäki, Santeri Kirkkala, Outi Kurkela, Taru Mäkitalo,  
Leena Palojärvi, Oula-Matti Palojärvi, Elina Rousu-Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että val-
tuusto on hyväksynyt Birgitta Eiran esityksen.  

 
Birgitta Eira/ Kohtaan 3.1 Hyvä hallinto lisätään Ruokapalveluissa luovutaan kertakäyttöasti-
oista.  Taru Mäkitalo kannatti esitystä.  
 
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eira on tehnyt esi-
tyksen kertakäyttöastioista luopumisesta ja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys si-
ten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”jaa” ja ne kannattavat 
Birgitta Eiran esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetus-
sa äänestyksessä annettiin 8 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamattila, Seppo Alatörmänen, Pentti K. 
Keskitalo, Elli-Maria Kultima, Alpo Peltovuoma, Outi Kurkela, Janne Näkkäläjärvi, Leena Palo-
järvi) ja 7 ”ei” ääntä (Birgitta Eira, Helinä Hautamäki, Ulla Keinovaara, Santeri Kirkkala, Taru  
Mäkitalo, Oula-Matti Palojärvi, Elina Rousu-Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on 
hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen.  
 
Hyväksyttiin em. muutoksilla.  
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Viestintä  
Käsittely 
Birgitta Eira/ Kohtaan 3.1. Hyvä hallinta lisättäväksi tavoitteeksi Striimattujen tapahtumien  
markkinointi ajoissa, nettisivuille laittaminen ja mittariksi Ilmoituksen 7 päivää ennen.  
Taru Mäkitalo kannatti esitystä.  
Puheenjohtaja kysyi voidaanko hyväksyä yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi 
 yksimielisesti.  
 
Birgitta Eira/ Kohtaan 2.3 Vetovoimainen Enontekiö lisätään Enontekiön esteettömyydestä 
viestiminen. 
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi yksi-
mielisesti.  
 
Hyväksyttiin em. muutoksella.  
  
Henkilöstö  
Käsittely 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on tehnyt muutosesityksen kohtaan hyvä hallinto 
lisättäväksi viimeiseksi seuraavan kohdan: 
Tavoite 
Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän (Kvtes, TS) käyttöönotto vuoden 2020 alussa. 
Mittari 
Järjestelmä otettu käyttöön. 
Vastuu 
Henkilöstöjohtaja 
Edelleen kunnanhallitus esitti valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon henkilöstötoi-
mialalle osoitetaan 40 000 euroa tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän (Kvtes, TS) käyt-
töönottamiseksi.  
Em. tarkoittaa sitä, että kunnan talousarvion alijäämä kasvaa 40 000 eurolla. Henkilöstötoi-
miala kohdentaa em. määrärahan toimialoille tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän 
mukaisesti. 
 
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä em. yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi 
yksimielisesti.  
 
Hyväksyttiin em. muutoksella.  
 
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto pitää tauon. Tauon klo 19.15-19.45 jälkeen puheenjoh-
taja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuunotta-
matta Alpo Peltovuomaa, joka on poistunut tauon aikana.  
 
Infrastruktuuri  
Käsittely 
Santeri Kirkkala/ Kohtaan 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen:  Esitän, ettei infrastruktuuri toimialan 
siirtoa hyväksytä etukäteen, vaan siirto tuodaan valtuuston päätettäväksi hallituksen valmis-
telun jälkeen. Birgitta Eira kannatti esitystä.  
 
Hallintojohtaja, tekninen johtaja, henkilöstöjohtaja selvittivät taustoja Hiihtomaan ym. siir-
tämisesityksestä vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialan alaisuuteen.  
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Santeri Kirkkala on tehnyt 
esityksen ettei siirtoa hyväksytä ja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne 
jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”jaa” ja ne kannattavat Santeri Kirk-
kalan esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänes-
tyksessä annettiin 7 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamattila, Seppo Alatörmänen, Pentti K. Keskitalo, 
Elli-Marja Kultima, Outi Kurkela, Janne Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi) ja 7 ”ei” ääntä (Birgitta 
Eira, Helinä Hautamäki, Ulla Keinovaara, Santeri Kirkkala, Taru Mäkitalo, Oula-Matti Palojärvi, 
Elina Rousu-Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen 
esityksen puheenjohtajan äänen ratkaistessa.  
 
Birgitta Eira/ Kohtaan 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen lisättäväksi tavoitteeksi Liikuntapaikkojen 
esteettömyys & Vauvasta vaariin ajattelu.  
Taru Mäkitalo kannatti esitystä.  
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä em. yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi 
yksimielisesti.  
 
Birgitta Eira/ Kohtaan 2.3. Vetovoimainen  Enontekiö  lisättäväksi  ensimmäisen tavoitteen 
mittari kohtaan tarkoitusperittäin.  
Taru Mäkitalo kannatti esitystä.  
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä em. yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi 
yksimielisesti.  
 
Kehittäminen ja elinvoima  
Hyväksyttiin esityksen mukaan.  
 
Opetustoimi 
Käsittely 
Helinä Hautamäki / Kohtaan 2.4. Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen kohtaan ensimmäi-
seen tavoitteeseen mittariksi lisättäväksi Yrityskäynnit, yrittäjien vierailut kouluissa sekä li-
sättäväksi samaan kohtaan tavoitteeksi Aikuiskoulutuksen lisääminen koulun kautta (esim. 
digi) ja mittariksi Osallistujien määrät. Santeri Kirkkala kannatti esityksiä.  
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä em. yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi 
yksimielisesti.  
 
Birgitta Eira / Kohtaan  1.1. Hyvinvoiva kuntalainen korjataan palveluverkon kestävyys muot-
toon palveluverkon kehittäminen ja mittariksi muutetaan Kyläkoulujen toimivuus.  
Ulla Keinovaara ja Pentti K. Keskitalo kannattivat esitystä.  
 
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eira on tehnyt em.  
esityksen palveluverkon kehittämisestä ja kyläkoulujen toimivuudesta ja esitti, että suorite-
taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänes-
tävät ”jaa” ja ne kannattavat Birgitta Eiran esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyt-
tiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamattila,  
 
 
Seppo Alatörmänen, Helinä Hautamäki, Santeri Kirkkala, Elli-Maria Kultima, Outi Kurkela, Ta-
ru Mäkitalo, Janne Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi, Oula-Matti Palojärvi, Elina Rousu-Karlsen) ja 
3 ”ei” ääntä (Birgitta Eira,  Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo ). Puheenjohtaja totesi, että 
valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen.  
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Seppo Alatörmänen /Vetovoimainen Enontekiö lisättäväksi tavoitteen Erälukion kehittämi-
nen ja mittariksi Eräkurssien määrä. Leena Palojärvi ja Taru Mäkitalo kannattivat esitystä.  
 
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä em. yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi 
yksimielisesti.  
 
Seppo Alatörmänen esitti  seuraavan ponnen: Perustetaan erälukion kehittämiseen työryh-
mä. Leena Palojärvi, Janne Näkkäläjärvi  ja Taru Mäkitalo kannattivat pontta.  
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä em. ponnen yksimielisesti, minkä valtuusto hy-
väksyi yksimielisesti.  
 
Hyväksyttiin em. muutoksella.  
 
Varhaiskasvatus  
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri  
Käsittely 
Helinä Hautamäki  / Kohtaan 2.3. Vetovoimainen Enontekiö lisättäväksi tavoite Uusien ta-
pahtumien ideoiminen yhdessä 3. sektorin kanssa, mittariksi Osallistujamäärä ja lisättäväksi 
sana Järämän kävijämäärä sekä Vastuutahoksi Vapaa-aika ja kulttuuri.   
Taru Mäkitalo kannatti esitystä.  
 
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä em. ponnen yksimielisesti, minkä valtuusto hy-
väksyi yksimielisesti.  
 
Birgitta Eira/ Kohtaan 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen lisättäväksi tavoitteeksi Lukemisen 
innostaminen ja mittariksi kirjaston ja kirjastoauton tapahtumat ja käyttöaste.   
Puheenjohtaja totesi, että esitys on rauennut kannattamattomana.  
 
Hyväksyttiin em. muutoksella.  
 
Sosiaalitoimi  
Käsittely 
Birgitta Eira / Kohtaan 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen  lisättäväksi tavoitteen Hyvinvointikeskuk- 
sen suunnittelu ja mittariksi suunnitelupalaverit.  
Taru Mäkitalo ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä  
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä em. ponnen yksimielisesti, minkä valtuusto hy-
väksyi yksimielisesti.  
 
Hyväksyttiin em. muutoksella.  
 

 3 Tuloslaskelmaosa 
Hyväksyttiin yksimielisesti valtuuston hyväksymillä em. muutoksella. 

 
4 Investointiosa 
Käsittely 
Birgitta Eira esitti seuraavat: 

 -Kilpisjärven vuokra-asumisen rakentamissuunnitelu ja valmistelu 20 000 euroa.  
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-Esteettömyyden kulun takaamiseksi sähköovien asennukseen 10000 euroa.  
 
Elina Rousu-Karlsen ja Helinä Hautamäki kannattivat Birgitta Eiran ensimmäistä esitystä.  
Ulla Keinovaara kannatti molempia esityksiä. 
 
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä Kilpisjärven vuokra-
asumisen rakentamissuunniteluun ja valmisteluun 20 000 euroa, minkä valtuusto hyväksyi 
yksimielisesti.  

 
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eira on tehnyt em.  
esityksen Esteettömyyden kulun takaamiseksi sähköovien asennukseen 10000 euroa  ja esit-
ti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen 
esitystä äänestävät ”jaa” ja ne kannattavat Birgitta Eiran esitystä, äänestävät ”ei”. Äänes-
tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 ”jaa” ääntä 
(Jaakko Alamattila, Seppo Alatörmänen, Helinä Hautamäki, Santeri Kirkkala, Elli-Maria Kulti-
ma, Outi Kurkela, Taru Mäkitalo, Janne Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi, Oula-Matti Palojärvi, 
Elina Rousu-Karlsen) ja 3 ”ei” ääntä (Birgitta Eira, Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo ). Pu-
heenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen.  
 
5 Rahoitusosa  
Hyväksyttiin kunnanvaltuuston tekemillä muutoksilla.  

 
Liitteet  
Kiinteistöyhtiö Enontekiön kunnan asuntojen ja virastotalon toimitusjohtaja Mirja Tervo kävi 
läpi hallituksen hyväksymän tuloskortin. 
Puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä kiinteistöyhtiöiden tuloskortin päivityksen tek-
nisenä korjauksen.   
Hyväksyttiin tuloskortit em. teknisellä korjauksella. 

 
Päätöshistoria 
Kunnanhallitus 27.11.2019 § 247 

 
Päätös  

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttötalousosan sito-
vuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, erikoissairaanhoidon, perustervey-
denhuollon, pelastustoimen, henkilöstön, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, ope-
tustoimen, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen, vapaa-ajan, nuorison ja kulttuurin toiminta-
kate (ulkoiset nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset 
nettomenot.  
 
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 
talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2022.  
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja 
oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päät-
tää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuun-
nitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.  
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Kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvittavia teknisluonteisia 
korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että infrastruktuuri toimialasta siirretään 
Hetta Hiihtomaan, reittien, latujen ja lähiliikuntapaikkojen ao. kustannuspaikat henkilöstöi-
neen, määrärahoineen ja tuloskortin tavoitteineen ja mittareineen vuoden 2020 alusta luki-
en vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialalle (3 tehtävää). Kunnanvaltuusto päättää valtuut-
taa kunnanhallituksen päättämään em. tekniset muutokset talousarvioasiakirjaan, minkä 
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 
 
Käsittely  
Puheenjohtaja totesi, että käydään läpi talousarvio kokonaisuuksina, mikä hyväksyttiin yksi-
mielisesti.  
 
Kunnanjohtajan katsaus  
Hyväksyttiin.  
 
Johdanto – asiakirjan tarkoitus  
Hyväksyttiin.  
 
1 Yleinen osa – yhteiset tavoitteet ja talous  
Kohtaan 2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen ensimmäiseen kohtaan mittariksi lisätään 
”Yrittäjille järjestetään koulutusta”  
Muutettiin kohtaan 3.1 Hyvä hallinto kolmannessa kohdassa oleva teksti muotoon ”Kunnan-
hallituksen kokouksista vähintään 2 julkista” 
 
2 Käyttötalousosa – toimialojen tavoitteet ja resurssit  
Hallinto  
Muutettiin kohtaan 2.3 Vetovoimainen Enontekiö viimeisen kohdan mittari muotoon ”Hal-
linnon henkilöstö ja kunnanhallitus ja valtuusto keskustelevat aiheesta vähintään 2 kertaa 
vuodessa. ” 

 
Muutettiin kohtaan 3.1 Hyvä hallinto ICT:tä koskeva mittarin kohta muotoon ”ICT-palvelujen 
mahdollinen ulkoistaminen vuoden 2020 kuluessa.”  
 
Muutettiin kohtaan 3.1 Hyvä hallinto kolmannen kohdan mittari muotoon ”Kunnanhallituk-
sen kokouksista vähintään 2 julkista”  
 
Viestintä  
Hyväksyttiin.  
 
Henkilöstö  
Muutettiin kohta 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen viimeinen tavoite muotoon ”Kehitetään kansa-
laisopistotoiminnan nykytilan palvelutarjontaa.”  
 
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon klo 19.10-19.25, minkä jälkeen puheenjohtaja tote-
si kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
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Muutettiin kohta 2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen viimeinen tavoite muotoon 
”Henkilöstötuki: Elinkeinojen tuominen esille eri tapahtumissa” ja mittariksi ”Tapahtumien 
lukumäärä”.  
 
Lisättiin kohtaan 2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen ensimmäisen kohtaan mittariksi 
”Tehdyt etätyösopimukset ja palvelun käyttäjämäärä” ja vastuuhenkilöksi henkilöstöjohtaja. 

 
Santeri Kirkkala poistui kokouksesta klo 19.55.  
 
Infrastruktuuri  
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 20.13-20.20, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi koko-
uksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Unto Kultimaa, joka poistui koko-
uksesta tauon aikana.  
 
Kunnanjohtajan muutettu esitys:  
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että infrastruktuuri toimialasta siirretään 
Hetta Hiihtomaan, reittien, latujen ja lähiliikuntapaikkojen ao. kustannuspaikat henkilöstöi-
neen, määrärahoineen ja tuloskortin tavoitteineen ja mittareineen vuoden 2020 alusta luki-
en vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialalle (3 tehtävää). Kunnanvaltuusto päättää valtuut-
taa kunnanhallituksen päättämään em. tekniset muutokset talousarvioasiakirjaan, minkä 
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.  
 
Kehittäminen ja elinvoima  
Lisätään kohtaan 3.4 Alueellinen yhteistyö ensimmäiseen kohtaan mittariksi ”Kansainväliset 
tapaamiset Kautokeinon ja Storfjordin kanssa.”  
 
Opetustoimi 

 Kunnanjohtajan muutettu esitys:  
Kunnanhallitus päättää lisätä opetustoimen toimialan toimintakatetta 80000 eurolla.  
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 21.25-21.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

 
Varhaiskasvatus  
Hyväksyttiin.  
 
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri  
Lisätään kohtaan 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen kolmanteen kohtaan mittariksi ”Erityislasten 
kesätoiminta” ja vastuutahoksi lisätään vammaisneuvosto.  
Poistettiin kohdasta 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen neljännestä kohdasta ”Toimintakyvyltään 
heikentyneet liikkuvien sekä nuorten liikunnallisuuden edistäminen”  
Lisätään kohtaan 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen neljänteen kohtaan mittariksi ”Revontuli-
Opiston raportti ja täsmennetään samassa kohdassa oleva mittari muotoon ”Revontuli-
Opiston tuntimäärä väh. 1600 h (verkko-opetuksen kanssa n. 2000 h)”.  
 
Sosiaalitoimi  
Hyväksyttiin.  
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3 Tuloslaskelmaosa 
Hyväksyttiin yksimielisesti em. opetustoimen muutoksella. 

 
4 Investointiosa 
Kunnanjohtajan muutettu esitys:  
 
Siirretään investointiosasta kohdasta Muut 10 000 euroa Valtuustosalin suunnittelu.  
Hyväksyttiin yksimielisesti em. muutoksella.  
 
5 Rahoitusosa  
Hyväksyttiin.  

 
Liitteet  
Kunnanhallitus päätti, muiden suurimpien tytäryhtiöiden tuloskortit lisätään liitteisiin.  

 
Päätöshistoria  
Kunnanhallitus 18.11.2019 235 §  
 
Käsittely  
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelivät asiakirjan. Todettiin, että talousarviokirja jaetaan 
tiistaina.  
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 17.35-17.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 18.40-18.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttötalousosan sito-
vuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, erikoissairaanhoidon, perustervey-
denhuollon, pelastustoimen, henkilöstön, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, ope-
tustoimen, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen, vapaa-ajan, nuorison ja kulttuurin toiminta-
kate (ulkoiset nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset 
nettomenot.  

 
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 
talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2022.  

 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja 
oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päät-
tää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuun-
nitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  
 
Kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvittavia teknisluonteisia 
korjauksia ennen valtuustokäsittelyä.  
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Päätöshistoria 
Kunnanhallitus 11.11.2019 221 §  
 
Päätös 
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja päättää jatkaa asi-
an käsittelyä seuraavassa kokouksessa.  
 
Käsittely  
Kunnanjohtaja esitteli asiaa ja kuntalaisilta saadut esitykset talousarviovalmisteluun.  
 
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.05- 16.20, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi koko-
uksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja päättää jatkaa 
asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.  
 
Selostus  
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vas-
tuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi 
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-
tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksy-
tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt ali-
jäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 
vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteis-
tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan 
ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu-
loslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on 
noudatettava talousarviota.  
 
Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin 
talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konserniti-
linpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarvi-
ossa ja -suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olen-
naisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen 
konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanot-
taminen sulautumisessa, toimintojen yhtiöittäminen, tytäryhteisöjen purkaminen tai muut  
olennaiset muutokset tytär- ja omistusyhteysyhteisöjen omistus- ja äänivallassa taikka mer-
kittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa. Myös merkittävät  
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tytäryhteisön investoinnit ja tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoitu-
vat takausvastuut voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus mer-
kittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä 
sekä niiden toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 
 
Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee 
kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katet-
tavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja 
yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  
 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah-
vistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen  
kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla ka-
tettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kun-
nilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayh-
tymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, 
alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamis-
velvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei kon-
sernitaseen alijäämää.  
 
Liite 
8 Vuosien 2020-2022 talousarvio ja –suunnitelma  

 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja,  
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Vaikutukset myönteiset. 
 
Tiedoksi 
Vastuuviranhaltijat 
Elinvoimalautakunta 
Hyvinvointilautakunta 
Tarkastuslautakunta  
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55 § Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuminen 1.1.2020 
lukien 

Päätös 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Toimitusjohtaja Mirja Tervo selvitti valtuustolle asiaa.  
 

 Päätöshistoria 
 Kunnanhallitus 9.12.2019 § 256 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
 
Käsittely 
Birgitta Eira ja Jaakko Alamattila ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kiinteistö Enontekiön 
kunnan asuntojen ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuminen liitteenä olevan sulautumis-
suunnitelman mukaisesti. 
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa, että kunnanvaltuuston 
Kiinteistö Oy Ounasmajoille antama takaus jatkuu sulautumisen jälkeen. 
 
Selostus 
Kunnanhallitus on 19.8.2019 § 170 § antanut ennakkokäsitys kiinteistöyhtiöiden sulautumi-
sesta.  Kunnanhallitus päätti hyväksyä yhtiöiden sulautumisen valmistelun jatkamisen esite-
tyllä tavalla edellyttäen että Valtiokonttorilta, ARAlta ja Kuntarahoitukselta saadaan myön-
teinen kanta sulautumiseen.  
 
Sulautuminen on rekisteröity 12.9.2019 patentti- ja rekisterihallituksessa. Molempien yhtiöi-
den yhtiökokoukset ovat hyväksyneet sulautumisen 31.10.2019. ARAlla ei ollut mitään lau-
sumista sulautumisesta, koska kyseessä on kunnan 100 % omistamat yhtiöt. Valtiokonttori 
on hyväksynyt sulautumisen 27.11.2019. Velkojain kuuleminen on tehty. Sulautuvan yhtiön 
ainoa velkoja on Kuntarahoitus, mikä odottaa kunnan vahvistuksen Kiinteistö Oy Ounasma-
joille antamiensa takausten jatkumisesta sulautumisen jälkeen. Enää on yhtiökokousten hy-
väksymisen rekisteröinti. 
 
Sulautumissuunnitelma on liitteenä.  
 
Liite  
9 Sulautumissuunnitelma 
 
Valmistelija  
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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Yritysvaikutusten arviointi  
Ei merkittäviä vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot (ote) 
Kiinteistö Oy Ounasmajat (ote) 
Kirjanpito (ote) 
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56 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2020 
 

Päätös 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Birgitta Eira esitti, että viimeinen valtuusto olisi 9.12. Esitystä ei kannatettu. 
 
Birgitta Eira esitti ponnen siitä, että ta-valtuustoseminaari  olisi aikaisemmin.  Pontta ei  
kannatettu.  
 
Päätöshistoria 

 Kunnanhallitus 9.12.2019 § 257 
 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti siten, että kunnanhallituksen koko-
usaikataulua muutettiin seuraavasti:  25.3. muutettiin 30.3. ja  3.2. muutettiin 27.1.. 
 
Käsittely 
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus muutti kunnanhallituksen kokousaikataulua seuraavas-
ti: 25.3. muutettiin 30.3. ja 3.2. muutettiin 27.1.. 
 
Hallintojohtaja esitteli kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 
n 2020. 
 
Leena Palojärvi poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 16.24. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää vahvistaa vuosikellossa esitetyt kunnanhallituksen kokouspäivät. 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksente-
koprosessin 2020. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuosikelloon merkityt valtuuston koko-
uspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  
 
Selostus 
Vuosikello on liitteenä. Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 
on kuvattu asiakirjassa, joka esitellään kokouksessa.  
 
Asiakirjat sisältävät Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvien toimintojen aikatau-
lun, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä pidemmän aikajakson aikana tapahtuvana koko-
naisuutena. Kunnan tasolla tarkoituksena on helpottaa ja jäntevöittää talousprosessia, toi-
mielinten, vaikuttajaelinten ja foorumien sekä muiden kokousten yhteensovittamista.  
Aikataulutusta joudutaan todennäköisesti vuoden kuluessa tarkentamaan, mutta vuoden 
alussa vuosikelloon merkitään ainakin suunnittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, 
lautakuntien, vaikuttajaelinten kokoukset, foorumit sekä tärkeät määräajat, kuten talousar-
vion ja -suunnitelman valmisteluaikataulu. Asiakirja laitetaan kunnan sisäiseen verkkoon ja 
verkkosivulle.  
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Liitteet 
10 Vuosikello 2020 
11 Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2020 (esitellään ko-
kouksessa) 
  
Valmistelija 
Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
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57 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
 
Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen totesi, että vammaisneuvoston ym. terveiset otetaan  
alkuun jatkossa. Edelleen puheenjohtaja totesi, että valtuutetut voivat ottaa kunnan 
t-paidan lähtiessään kokouksesta.  
 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi seuraavat asiat tiedoksi:  
-Kiitti aktiivisesta osallistumisesta talousarvion valmisteluun kaikkia kuntalaisia,  
luottamushenkilöitä ym.  
-Kaamostapahtuma Hetassa 10.-12.1.2020, jossa mm. Valokuvaustaidot markkinoinnin 
tukena, valokuvakilpailu, lauluilta, kirjailijavieraat 
Enontekiön kunta palkittiin Idea- ja kokeilukulttuurin käyttöönotosta Kunteko -gaalassa  
sarjassa Innostavat teot.  
-Valtuutetut voivat edistää kunnan ideakulttuuria  laittamalla kunnanviraston ilmoitustau- 
lulle ideansa.  
-Kunnanviraston ala-alassa voi osallistua Jouluiloa kuntalaisille (joulukuusi) ja voi näin tehdä  
hyvän teon kuntalaiselle.  
--kunnanjohtaja kiitti kuluneesta vuodesta luottamushenkilöitä, kuntalaisia, työntekijöitä ja  
Enontekiöstä kiinnostuneita sekä toivotti Hyvää joulua ja Uutta Vuotta. 
 
Valtuustoaloitteet: 
Birgitta Eira:  
”Valtuustoaloitteiden käsittely 3 kk:n välein.” 
 
Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen kiitti kuntalaisia, jotka ovat seuranneet kokousta tai  
toivotti kaikille hyvää joulua ja Rauhallista joulua. 
 
Selostus 
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset:   
 
Kunnan hallintosääntö 120 § 
”Valtuutettujen aloitteet 
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on 
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite an-
netaan puheenjohtajalle. 

 
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Val-
tuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo 
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei 
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin 
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitel-
ty loppuun.” 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  

 
Kunnallisvalitus 
 

- §:t 51, 52, 54, 55. 
 
Kunnallisvalitusohje 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusoikeus 
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asi-
anosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen 
tai päätöksenteon laillisuusvirheet. 
 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot 
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde) 
 
Valitusaika ja sen alkaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus 
on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä en-
nen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-
sestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämi-
sestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju-
hannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen. 
 
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan 
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vas-
taavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja 
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan an-
taa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähkö-
postiosoite. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin pää-
tökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perus-
teet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt 
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen. 
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Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäl-
jennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu 
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin va-
littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos mää-
räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jäl-
keen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viras-
ton aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä 
postiin niin ajoissa, että se 
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakir-
jan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vas-
taanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakir-
jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät ar-
kaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa 
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kun-
nallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 eu-
roa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei 
myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomiois-
tuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomiois-
tuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan  
kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Käyntiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi 
Telefax: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 481 9484 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon 
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla. 
 

Muutoksenhakukielto 
- §:t 49, 50, 53, 56, 57. 

 
Muutoksenhakukielto 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 


