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ASIALISTA  

 

31 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

 

33 § Perusturvan talousarvion 2018 ylityshakemus 

 

34 § Investointimäärärahan siirtäminen kustannuspaikasta 099031 maan osto, 

kustannuspaikkaan 099036 As. Oy Saanansäde 4 osakkeet 

 

35 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099066 Hetan paloasema, kohtee-

seen 099068 Osuuspankin kiinteistö 

 

36 § Ylitysoikeuden hakeminen ja investointimäärärahan siirto kohteelle 

099064 Peltovuoma koulu 

37 § Vuosien 2019-2021 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

38 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 

 

39 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston hyväksymän laajan hyvin-

vointikertomuksen toteutumisesta ja tarkennettu hyvinvointisuunnitelma vuo-

delle 2019 

 

40 § Arviointi, suunnitelma ikäihmisten tukemisesta ja iäkkäiden palveluista 

31.12.2017 saakka 

 

41 § As Oy Enontekiön Saanansäde 4 hakemus maksuohjelman muuttamisen hyväksy-

misestä kunnan takaaman lainan 131320-121307 osalta 

 

42 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2019 

 

43 § Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4:n kunnan takaamien Nordean lainojen 

omavelkaisista takauksista luopuminen  

 

44 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanvaltuuston 14.11.2018 § 28 / Kiin-

teistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

 

45 § Muutosesitys investointiosaan koskien vuosien 2019-2021 talousarvion ja 

–suunnitelman hyväksymistä  

 

46 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 31 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Helinä Hautamäen tilalla 

on Mika Heikura ja Hannu Rannan tilalle on kutsuttu Oula-Matti Palojärvi.  

Edelleen puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eira, Piia Juuso, Pentti K. Kes-

kitalo ja Unto Kultima eivät ole paikalla. Puheenjohtaja totesi, että tällä 

hetkellä paikalla on 12 valtuutettua tai varavaltuutettua, joten kokous on 

päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 5.12.2018 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 valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 

 

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Mäntyvaara ja 

Mika Heikura. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimieli-

sesti kunnanhallituksen seuraavilla asioilla täydennettynä: 

-Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4:n kunnan takaamien Nordean lainojen oma-

velkaisista takauksista luopuminen 

-Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanvaltuuston 14.11.2018 § 28 / Kiinteistö-

vero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

-Muutosesitys investointiosaan koskien vuosien 2019-2021 talousarvion ja –

suunnitelman hyväksymistä. 

 

Käsittely 

Leena Palojärvi esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Juha-Pekka Män-

tyvaaraa ja Outi Kurkela Mika Heikuraa. 

 

Hallintojohtaja totesi, että kunnanhallitus on käsitellyt ennen valtuuston 

kokousta seuraavat asiat:  

-Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4:n kunnan takaamien Nordean lainojen oma-

velkaisista takauksista luopuminen 

-Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanvaltuuston 14.11.2018 § 28 / Kiinteistö-

vero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

-Muutosesitys investointiosaan koskien vuosien 2019-2021 talousarvion ja –

suunnitelman hyväksymistä. 

 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko em. kunnanhallituksen esittämät asiat ot-

taa käsittelyyn, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Puheenjohtaja tote-

si edelleen, että investointiosan muutos käsitellään talousarvion käsittelyn 

yhteydessä ja kaksi muuta pykälää käsitellään ennen ilmoitusasioita. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

19.12.2018 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine vali-

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 
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Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä 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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Kvalt 33 § Perusturvan talousarvion 2018 ylityshakemus  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli paikalla selvittämässä asiaa.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 10.12.2018 246 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle ylitysoikeutta v. 2018 perusturvan talo-

usarvioon 400 000 €. Kunnanhallitus pyytää hyvinvointilautakunnalta ja perus-

turvalta toimenpideluettelon siitä miten ylitys katetaan perusturvan budje-

tista siten, että ylitystä ei tule tai jos tulee, olisi ylitys mahdollisimman 

pieni. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle ylitysoikeutta v. 2018 perusturvan talo-

usarvioon 400 000 €. Kunnanhallitus pyytää hyvinvointilautakunnalta ja perus-

turvalta toimenpideluettelon siitä miten ylitys katetaan perusturvan budje-

tista siten, että ylitystä ei tule tai jos tulee, olisi ylitys mahdollisimman 

pieni. 

 

Päätöshistoria 

Hyvinvointilautakunta 22.11.2018 § 94 

Ylityshakemus 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hakee ylitysoikeutta v. 2018 talousarvioon 400 000 €. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvan menoihin vuodelle 2018 

7 938 000 €. Toteutuman 1-10 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan 

valtuuston varaama määräraha tulee ylittymään 300 000 € - 400 000 €. Ylitys 

aiheutuu palvelujen ostosta yli arvion, erityisesti erikoissairaanhoidon me-

noista. Ylitystä ei voida kattaa perusturvan raamin lisältä.  

Toteutumavertailu ja tilinpäätösennuste 1-10 esityslistan oheismateriaalina.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Hyvinvointilautakunta, perusturvajohtaja 
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Kvalt 34 § Investointimäärärahan siirtäminen kustannuspaikasta 099031 maan 

osto, kustannuspaikkaan 099036 As. Oy Saanansäde 4 osakkeet 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 10.12.2018 247 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi As Oy Saanansäde 4:n käsiraha-

osuuksien maksamisen. 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että investointikohteesta 

099031 maan osto siirretään 54.694,- € investointikohteeseen 099036, As. Oy 

Saanansäde 4 osakkeet. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi As Oy Saanansäde 4:n käsiraha-

osuuksien maksamisen. 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että investointikohteesta 

099031 maan osto siirretään 54.694,- € investointikohteeseen 099036, As. Oy 

Saanansäde 4 osakkeet. 

 

Selostus 

Asunto Oy Saanansäde 4 on yhtiökokouksessaan 21.6.2018 päättänyt maksaa Nor-

dean lainan 135820-11959 pois vuoden 2018 aikana, jotta asuntojen realisointi 

olisi helpompaa. Laina on alun perin otettu rahoittamaan Saanansäde 4 asunto-

jen 10 %:n käsirahaosuuksia vuonna 2009. Yksityiset osakkeen omistajat ovat 

suorittaneet käsirahaosuutensa kaupanteon yhteydessä. Kunnan osalta neljän 

asunnon (2 x 12.400 ja 2 x 14.947) käsirahaosuus on 54.694,00 euroa, joka on 

yhtiöllä vielä lainana. Koska omavastuuosuuden suorittaminen lisää osakeomis-

tusta Saanansäde 4:ssä, tulee suoritus käsitellä investointiosan kautta osak-

keiden ostona.  

 

Valmistelija  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, vastaava toimistosihteeri  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Vaikutukset myönteisiä  

 

Tiedoksi 

Kirjanpito 
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Kvalt 35 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099066 Hetan paloasema, 

kohteeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Kunnanvaltuusto lisäsi päätökseen yksimielisesti seuraavan ponnen: 

Lautakunnan ja viranhaltijoiden vuorovaikutusta tulisi lisätä.  

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla selvittämässä asiaa.  

 

Puheenjohtaja esitti lisättäväksi päätökseen seuraavan ponnen: Lautakunnan ja 

viranhaltijoiden vuorovaikutusta tulisi lisätä, minkä kunnanvaltuusto hyväk-

syi yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 12.12.2018 § 265 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle investointimäärärahan siir-

toa seuraavasti: Kohteelta 099066 Hetan paloaseman 100 000€, siirretään koh-

teeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö 100 000€. 

 

Kunnanhallitus edellyttää elinvoimalautakuntaa ja viranhaltijaa kiinnittämään 

huomiota hallintosäännön kohtiin, joissa määritetään elinvoimalautakunnan 

tehtävät ja viranhaltijoiden vastuut ml. investoinnit, joka tarkoittaa niiden 

suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa, toteutumista ja raportointivelvol-

lisuuksia. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa, että investointien ja käyttöta-

louden muutosesitykset tuodaan lautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle 

ennen kuin ylitys tapahtuu. Odottamattomat muutokset on raportoitava lauta-

kunnalle viipymättä.  

Kunnanhallitus toteaa, että investoinnin toteuttaminen ei ole ollut hyvän 

hallinnon ja hallintosäännön mukaista eikä vastuullista taloudenhoitoa.  

Kunnanhallitus päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti sanan ”pyytää” muotoon ”edellyt-

tää”, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle investointimäärärahan siir-

toa seuraavasti: Kohteelta 099066 Hetan paloaseman 100 000€, siirretään koh-

teeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö 100 000€. 

 

Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa ja viranhaltijaa kiinnittämään 

huomiota hallintosäännön kohtiin, joissa määritetään elinvoimalautakunnan 

tehtävät ja viranhaltijoiden vastuut ml. investoinnit, joka tarkoittaa niiden 

suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa, toteutumista ja raportointivelvol-

lisuuksia. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa, että investointien ja käyttöta-

louden muutosesitykset tuodaan lautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle 

ennen kuin ylitys tapahtuu. Odottamattomat muutokset on raportoitava lauta-

kunnalle viipymättä. Kunnanhallitus toteaa, että investoinnin toteuttaminen 
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ei ole ollut hyvän hallinnon ja hallintosäännön mukaista eikä vastuullista 

taloudenhoitoa.  

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Elinv. ltk. 11.12.2018 278 §  

 

Päätös: Juha-Pekka Mäntyvaaran esityksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin 

kokouksessa. Lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Elli-

Maria Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen. 

 

 

Käsittely: Juha-Pekka Mäntyvaara esitti, että investointimäärärahan siirtoa 

ei hyväksytä. Esityksen perusteluna on, että käytäntö investointimäärärahojen 

siirrosta toteutumattomilta kohteilta ei ole toimiva. Juha-Pekka Mäntyvaaran 

esitystä kannattivat Pentti K. Keskitalo, Taru Mäkitalo, Elli-Maria Kultima 

ja Santeri Kirkkala.  

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle in-

vestointimäärärahan siirtoa seuraavasti: Kohteelta 099066 Hetan paloaseman 

100 000€, siirretään kohteeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö 100 000€. 

 

Selostus: 

 

Enontekiön kunta hankki vuonna 2016 Osuuspankin kiinteistön omistukseensa, 

tarkoituksena muuttaa tiloja palvelemaan myös muita toimijoita kuin pankin 

toimintaa. Tällä hetkelle tiloissa toimii Osuuspankki, Enontekiön sanomat, 

Yle sekä Hetan laboratoriopalvelut.  

3.12.2018 mennessä investointimenoja on kohteeseen kirjautunut 69 473€.  Me-

noista on laskuttamatta sähkötöiden osuus (arvio n. 30 000€) sekä tuloista on 

laskuttamatta Osuuspankin tilojen muutostöiden osuus (arvio 27 000€). 

 

Valmistelija  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Vaikutukset myönteisiä.  

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Tekninen johtaja 
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Kvalt 36 § Ylitysoikeuden hakeminen ja investointimäärärahan siirto kohteelle 

099064 Peltovuoma koulu 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Kunnanvaltuusto lisäsi päätökseen yksimielisesti seuraavan ponnen: 

Lautakunnan ja viranhaltijoiden vuorovaikutusta tulisi lisätä.  

 

Käsittely 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo oli paikalla selvittämäs-

sä asiaa.  

 

Puheenjohtaja esitti lisättäväksi päätökseen seuraavan ponnen: Lautakunnan ja 

viranhaltijoiden vuorovaikutusta tulisi lisätä, minkä kunnanvaltuusto hyväk-

syi yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo Kimmo Lämsä oli paikalla 

selvittämässä asiaa.  

 

Puheenjohtaja esitti lisättäväksi päätökseen ponnen: Lautakunnan ja viranhal-

tijoiden vuorovaikutusta tulisi lisätä, minkä kunnanvaltuusto hyväksyi yksi-

mielisesti.  

 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 12.12.2018 § 266 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle ylitysoikeutta ja investoin-

timäärärahan siirtoa seuraavasti:   

099064 Peltovuoma koulu 100 000€, investointi muutetaan 150 000€. Investoin-

timääräraha 50 000€ siirretään kohteesta 099102 Kaavat (70 000€) kohteeseen 

099064 Peltovuoman koulu (100 000€). 

Kunnanhallitus edellyttää elinvoimalautakuntaa ja viranhaltijaa kiinnittämään 

huomiota hallintosäännön kohtiin, joissa määritetään elinvoimalautakunnan 

tehtävät ja viranhaltijoiden vastuut ml. investoinnit, joka tarkoittaa niiden 

suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa, toteutumista ja raportointivelvol-

lisuuksia. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa, että investointien ja käyttöta-

louden muutosesitykset tuodaan lautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle 

ennen kuin ylitys tapahtuu. Odottamattomat muutokset on raportoitava lauta-

kunnalle viipymättä.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että investoinnin toteuttaminen ei ole ollut hyvän 

hallinnon ja hallintosäännön mukaista eikä vastuullista taloudenhoitoa.  

Kunnanhallitus päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti sanan ”pyytää” muotoon ”edellyt-

tää”, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle ylitysoikeutta ja inves-

tointimäärärahan siirtoa seuraavasti:  

099064 Peltovuoma koulu 100 000€, investointi muutetaan 150 000€. Investoin-

timääräraha 50 000€ siirretään kohteesta 099102 Kaavat (70 000€) kohteeseen 

099064 Peltovuoman koulu (100 000€). 

Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa ja viranhaltijaa kiinnittämään 

huomiota hallintosäännön kohtiin, joissa määritetään elinvoimalautakunnan 

tehtävät ja viranhaltijoiden vastuut ml. investoinnit, joka tarkoittaa niiden 

suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa, toteutumista ja raportointivelvol-

lisuuksia. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa, että investointien ja käyttöta-

louden muutosesitykset tuodaan lautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle 

ennen kuin ylitys tapahtuu. Odottamattomat muutokset on raportoitava lauta-

kunnalle viipymättä. Kunnanhallitus toteaa, että investoinnin toteuttaminen 

ei ole ollut hyvän hallinnon ja hallintosäännön mukaista eikä vastuullista 

taloudenhoitoa.  

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Elinv. ltk. 11.12.2018 284 § 

  

Päätös: Juha-Pekka Mäntyvaaran esityksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin 

kokouksessa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15. 

Käsittely: Rakennusmestari-rakennustarkastaja toi asiasta selvityksen kokouk-

seen (liite 1). Juha-Pekka Mäntyvaara esitti, että investointimäärärahaa ei 

siirretä. Perusteluna on, että lautakunta ei ole tiennyt ylityksestä työn 

toteuttamisvaiheessa. Pentti K. Keskitalo, Taru Mäkitalo ja Santeri Kirkkala 

kannattivat Juha-Pekka Mäntyvaaran esitystä. 

 

Päätösehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle yli-

tysoikeuden hakemista ja investointimäärärahan siirtoa seuraavasti: 

099064 Peltovuoma koulu 100 000€, investointi muutetaan 150 000€. Investoin-

timääräraha 50 000€ siirretään kohteesta 099102 Kaavat (70 000€) kohteeseen 

099064 Peltovuoman koulu(100 000€). 

 

Selostus: 

Kohteen selostus ja yhteenveto tuodaan kokoukseen. 

 

Liite 

Liite 1 Selvitys asiasta 

 

Valmistelija  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Vaikutukset myönteisiä.  

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Tekninen johtaja 
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Kvalt 37 § Vuosien 2019-2021 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso val-

tuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, infrastruktuurin, kehittämisen ja 

elinvoiman, opetustoimen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, perusturvan ja va-

paa-ajan toimintakate (ulkoiset nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso 

valtuustoon nähden on ulkoiset nettomenot.  

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy liitteenä olevan talousar-

vion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2019–2021 kokouksessa hy-

väksytyillä muutoksilla. 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla 

ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen 

kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja ra-

hoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään kokouksessa hyväksy-

tyillä muutoksilla.  

 

Kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvittavia 

teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 20.25-20.48, minkä jälkeen puheen-

johtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.  

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on 12.12.2018 tehnyt uuden esityk-

sen investointiosaan koskien Liikuntahallia. Puheenjohtaja luki kunnanhalli-

tuksen esityksen: 

 

Puheenjohtaja esitteli käsittelyjärjestykseksi sitä, että ensin olisi yleis-

keskustelu, minkä jälkeen käsiteltäisiin yksityiskohtaisesti sekä totesi, 

että kaikki käsittelyssä tulleet muutokset korjataan talousarvioon. Tämä hy-

väksyttiin yksimielisesti. 

 

Yleinen osa  

Elli-Maria Kultima esitti, että yleisiin tavoitteisiin lisättäisiin seuraava:  

Viranhaltijoiden ja lautakuntien välisen vuorovaikutuksen lisääminen.  

Jaakko Alamattila ja Seppo Alatörmänen kannattivat esitystä.  

Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä em. lisäyksen yleisiin ta-

voitteisiin kohtaan 3.2. viimeiseksi kohdaksi, minkä valtuusto hyväksyi yksi-

mielisesti.  

 

Käyttötalousosa – toimialojen tavoitteet ja resurssit  

  

Kunnanhallitus 

 

Hallinto  

Päätös 

Hyväksyttiin määrärahamuutoksella.  

 

Käsittely 

Taru Mäkitalo esitti, että hallinnosta poistettaisiin 100.000 euroa serif-
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fiin. Outi Kurkela ja Santeri Kirkkala, Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara 

kannattivat esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiasta 

äänestetään, koska on tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava 

kannatettu esitys. 

Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, 

jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä sanovat ”JAA” ja ne, jotka kan-

nattavat Taru Mäkitalo esitystä, jota Outi Kurkela ja Santeri Kirkkala ovat 

kannattaneet sanovat ”EI”. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 

Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Seppo Alatörmänen, Elli-Maria Kultima, 

Leena Palojärvi) ja 9 EI-ääntä (Jaakko Alamattila, Mika Heikura, Ulla Keino-

vaara, Santeri Kirkkala, Outi Kurkela, Taru Mäkitalo, Juha-Pekka Mäntyvaara, 

Janne Näkkäläjärvi, Elina Rousu-Karlsen).  

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt Taru Mäkitalon esityksen.   

 

Päätös 

 

Viestintä 

Hyväksyttiin. 

        

Elinvoima  

 

Infrastruktuuri 

 

Päätös 

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä.  

 

Käsittely 

Seppo Alatörmänen esitti lisättäväksi kohtaan 2.3 seuraavan: 

Tavoite: Roskaton Enontekiö  

Mittari: Siisteys ja valitusten määrä. 

 

Santeri Kirkkala kannatti esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto 

hyväksyä lisäyksen yleisiin tavoitteisiin viimeiseksi kohdaksi, minkä val-

tuusto hyväksyi yksimielisesti.  

      

Kehittäminen ja elinvoima 

Päätös 

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksillä.  

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti, että lisättäisiin kohtaan 2.1 julkista liikennettä 

koskevaan kohtaan: ja informointi yhteyksistä. 

 

Seppo Alatörmänen esitti, että lisätään kohtaan 2.1 seuraavan:  

Tavoite: Yrittäjäyhteistyön lisääminen 

Mittari: Yritysten määrä tapaamisissa 

Vastuutaho: Elinvoimalautakunta ja kehitysjohtaja.  

 

Santeri Kirkkala kannatti esitystä.  

 

Leena Palojärvi näki, että yhteistyön lisäämistä tulisi lisätä myös poro- ja 

luontaiselinkeinojen kanssa.  
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Leena Palojärvi totesi, että roskaton Enontekiö voitaisiin lisätä myös koh-

taan 2.3..  

 

Puheenjohtaja kysyi voidaanko lisätä informoinnin yhteyksistä, mikä hyväksy-

tiin yksimielisesti.  

 

Edelleen puheenjohtaja kysyi voidaanko lisätä yrittäjäyhteistyö em. kohtiin, 

mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

Edelleen puheenjohtaja kysyi voitaisiinko kaikille toimialoille lisätä roska-

ton Enontekiö, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Opetustoimi 

 

Päätös 

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä.  

 

Käsittely 

Vt. rehtori Riitta Peltovuoma oli vastaamassa erälukiota koskeviin kysymyk-

siin.  

 

Keskustelussa puheenjohtaja esitti lisättäväksi kohtaan 2.3:  

Selvitetään lukio-opetuksen kehittämismahdollisuudet yhteistyössä muiden toi-

mijoiden kanssa.  

 

Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä ja esitti, että siihen voitaisiin lisätä 

SAKK. 

 

Janne Näkkäläjärvi toi esille, että voitaisiin korjata LAMK seuraavaksi, mi-

käli kyse on Lapin ammattikorkeakoulusta ja lyhenne on Lapin AMK. 

 

Santeri Kirkkala halusi lisättäväksi myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-

jen kanssa.  

 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko kohtaan 2.3 lisätä seuraava: Selvitetään 

lukio-opetuksen kehittämismahdollisuudet yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa mm. SAKK:n, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.  

Valtuusto hyväksyi em. lisäyksen yksimielisesti. 

 

Varhaiskasvatus 

 

Päätös 

Hyväksyttiin. 

 

Käsittely 

Sarita Helttunen oli selvittämässä esiopetusselvitystä.  

 

 

Hyvinvointi 

 

Kulttuuri  

Hyväksyttiin. 

       

Perusturva 
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Päätös 

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksillä.  

 

Käsittely 

Keskustelussa Leena Palojärvi esitti lisättäväksi kohtaan 1.1 seuraavan:  

Varaudutaan Luppokodissa tapahtuviin muutoksiin. Edelleen Leena Palojärvi 

tiedusteli, mikä rooli lautakunnalla on vastuutahona. 

 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli paikalla selvittämässä asiaa.  

 

Puheenjohtaja esitti lisättäväksi loppuun kohtaan 1.1 koskien tehostetun pal-

veluasumisen yksikköä ja senioriasuntojen hankkimista seuraavan: erillisellä 

valtuuston päätöksellä.  

Leena Palojärvi kannatti esitystä. 

  

Puheenjohtaja totesi, että vastuutahoksi lisättäisiin hyvinvointilautakunta. 

 

Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto lisätä kolme lisäystä, mitkä val-

tuusto hyväksyi yksimielisesti. 

 

Vapaa-aika 

Päätös 

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä.  

 

Käsittely 

Leena Palojärvi esitti lisättäväksi kohtaan 1.1 seuraavan:  

Tavoite: Vapaa-aikatoimen tehtävänkuvaukset 

Mittari: Toimen täyttäminen 

Seppo Alatörmänen kannatti esitystä.  

 

Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä em. lisäyksen, minkä val-

tuusto hyväksyi yksimielisesti. 

 

Tuloslaskelmaosa  

Hyväksyttiin.      

  

Investointiosa       

Päätös 

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä. 

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla selvittämässä investointiosaa.  

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on esittänyt kunnanvaltuustolle, 

että vuoden 2019 talousarviota täsmennetään investointiosan osalta siten, 

että Liikuntahalli nettomeno olisi 1,3 milj. euroa.  

 

Elli-Maria Kultima esitti, että lisätään liikuntahallin kohtaan liikuntahal-

lin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus. Seppo Alatörmänen kannatti esitystä.  

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo oli paikalla selvittämäs-

sä liikuntahalliasiaa.  
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Puheenjohtaja tiedustelu, voiko valtuusto hyväksyä liikuntahallin nimen muu-

toksen seuraavaksi: Liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus, minkä 

kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Rahoitusosa 

Hyväksyttiin. 

 

Puheenjohtaja totesi, että muutokset kirjataan talousarvion rahoitusosaan.  

 

Liitteet 

 

Päätös 

Hyväksyttiin lisäyksellä. 

 

Käsittely 

Seppo Alatörmänen esitti, että Enontekiön sähkö Oy:n osalta lisättäisiin ta-

voitteisiin: Selvittää toiminnalliset mahdollisuudet ja tehostaa toimintaa 

vuoden 2019 aikana. Leena Palojärvi kannatti esitystä. 

 

Toimitusjohtaja Mirja Tervo oli selvittämässä kerrostaloaluetta. 

 

Puheenjohtaja kysyi voidaanko hyväksyä em. täsmennys, minkä valtuusto hyväk-

syi yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 19.11.2018 231 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttöta-

lousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, infra-

struktuurin, kehittämisen ja elinvoiman, opetustoimen, varhaiskasvatuksen, 

kulttuurin, perusturvan ja vapaa-ajan toimintakate (ulkoiset nettomenot) ja 

investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset nettomenot.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 

2019–2021. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan 

lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellis-

ta. Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslas-

kelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn 

mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvittavia 

teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

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

johtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että käydään läpi talousarvio kokonaisuuksina, mikä 

hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus teki talousarviokirjaan teknisiä 

korjauksia.   
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Kunnanjohtajan katsaus 

Hyväksyttiin.  

      

Johdanto – asiakirjan tarkoitus 

Hyväksyttiin.      

 

Yleinen osa – yhteiset tavoitteet ja talous 

Hyväksyttiin esityksen mukaan siten, että kohtaan 2. Elinvoima ja kohta 2.3. 

Vetovoimainen Enontekiö lisätään mittareihin seuraavat:  

Lentojen ja paxien määrät  

Maaliikenteen linjat.  

 

Lisätään Enontekiön Kehitys Oy:n luvut tytäryhtiöiden talousarvioiden yhteen-

vetotaulukkoon.      

 

Käyttötalousosa – toimialojen tavoitteet ja resurssit  

  

Kunnanhallitus 

Hallinto 

Hyväksyttiin. 

 

Viestintä 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Berit-Ellen Juuso esitti, että saamenkieltä lisätään 

viestinnässä. 

Kunnanhallitus tarkensi viestinnän toimialan tehtäviä siten, että lisättiin 

sanat suomen ja saamen kielellä kohtaan Tukee kuntakonsernin viestinnän suun-

nittelua ja toimeenpanoa.  

 

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

johtaja totesi, että kokous jatkui samalla kokoonpanolla lukuunottamatta Sep-

po Alatörmästä.  

        

Elinvoima  

Infrastruktuuri        

Kehittäminen ja elinvoima 

Opetustoimi 

Varhaiskasvatus 

 

Hyväksyttiin. 

 

Hyvinvointi 

Kulttuuri        

Perusturva 

Vapaa-aika      

  

Hyväksyttiin siten, että tarkastetaan perusturvan ja vapaa-ajan toimialan 

henkilöstötaulukon luvut. 

 

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

  

Tuloslaskelmaosa  

Hyväksyttiin esityksen mukaan.    

    

Investointiosa       
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Hyväksyttiin. 

   

Rahoitusosa 

Hyväksyttiin. 

      

Liitteet 

Hyväksyttiin. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttö-

talousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, infra-

struktuurin, kehittämisen ja elinvoiman, opetustoimen, varhaiskasvatuksen, 

kulttuurin, perusturvan ja vapaa-ajan toimintakate (ulkoiset nettomenot) ja 

investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset nettomenot.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 

2019–2021. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan 

lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellis-

ta. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tulos-

laskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn 

mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvittavia 

teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 5.11.2018 § 221 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja 

päätti jatkaa asian käsittelyä. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli keskeiset tuloskorttien tavoitteet, 

tuloslaskelman ja investoinnit. 

 

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

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

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

selvittämässä rakennettavan tehostetun palveluasumisyksikön tilannetta. Tek-

ninen johtaja selvittää rakennuspaikka-asian.  

 

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

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja 

päättää jatkaa asian käsittelyä. 

 

Selostus 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 

kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakon-
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sernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä 

valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 

vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäi-

nen vuosi. 

 

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

strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousar-

viossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja 

talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen 

kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen 

vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitel-

massa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajan-

jaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrä-

rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää-

räraha 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 kun-

takonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita konsernitilinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion 

laatimista. Tarkoituksena on, että talousarviossa ja -suunnitelmassa esitet-

täisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia ta-

pahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen 

konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja vel-

kojen vastaanottaminen sulautumisessa, toimintojen yhtiöittäminen, tytäryh-

teisöjen purkaminen tai muut olennaiset muutokset tytär- ja omistusyhteysyh-

teisöjen omistus- ja äänivallassa taikka merkittävät muutokset mainittujen 

yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa. Myös merkittävät tytäryhteisön 

investoinnit ja tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset reali-

soituvat takausvastuut voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan 

ottaa selostus merkittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen 

ja rahoitusaseman kehittymisestä sekä niiden toimintaan liittyvistä olennai-

sista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 

 

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että 

alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erilli-

sellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla 

erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoi-

menpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  

 

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilin-

päätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa 

sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen ali-

jäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä 

(148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta 

enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayhtymään) 

on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta 

kohden, alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 
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§). Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän tasee-

seen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää. 

 

Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenettelyä sovelle-

taan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätök-

siin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnus-

lukuihin (148.4 §). Konsernitason kriisikuntamenettely edellyttää konserniti-

linpäätöksiä kaikilta kunnilta. 

 

Lautakuntien talousarviopykälät ja yleishallinnon kustannuspaikkakohtainen 

talousarvioesitys ovat oheismateriaalina. 

 

Oheismateriaali 

1 Lautakuntien talousarviopykälät  

2 Kunnanhallituksen kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys 

 

Liite 

1 Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2019-2021  

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

Tiedoksi 

Lautakunnat (elinvoima, hyvinvointi, tarkastus) 

Kunnanjohtaja 

Toimialajohtajat ja –vastaavat 
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Kvalt 38 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 19.11.2018 232 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloit-

teiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 ja 2017 

valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi. 

Selostus  

Kunnanhallitus on 1.9.2018 käsitellyt valtuuston palauttamat aloitteet.  

Palautetut valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet ovat 

liitteenä. 

Päätöshistoria  

Kunnanvaltuusto 4.4.2018 § 3 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se merkitsee aloitteiden johdosta 

tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 ja 2017 valtuustoaloit-

teet loppuun käsitellyiksi lukuun ottamatta seuraavia aloitteita: kutsujen 

toimittaminen sähköpostiin, selvitys postin jakelun heikentämisestä, monikie-

linen kirjastotyöntekijän virka kirjastoautoon ja kirjastolle, vaalitelinei-

den tilanne sekä tapahtumien ja kokouksien ja edustuksen listaamista. Näiden 

osalta aloitteet palautettiin kunnanhallitukselle.  

Käsittely 

Kunnanvaltuusto keskusteli aloitteista.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 3.4.2018 78 §  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloittei-

den johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 ja 2017 val-

tuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi. 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa todettiin yksimielisesti teknisenä oikaisuna vuoden 2016 

valtuustoaloitteisiin Hetan kirjasto/ kirjastoauton työntekijän virka ja yh-

teispohjoismaisen kirjastoauton kotipaikkaa ym. koskevaan esitykseen teknise-

nä lisäyksenä/täydennyksenä toimenpiteisiin seuraavat tekstit:  

 

Sivistyslautakunta on päättänyt 7.9.2016 § 87, että Enontekiön sivistyslauta-

kunta kannattaa aloitetta ja esittää asiaa kirjastoautotoimikunnalle. 
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Sivistyslautakunta päätti 7.9.2016 § 90 toimittaa aloitteen kirjastoautotoi-

mikunnan käsiteltäväksi. 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi Kilpisjärven ja Karesuvannon ky-

län jätteiden käsittelyn parantamista koskevan aloitteen toimenpidettä seu-

raavasti: Kilpisjärven hyötyjäteasema sijoitetaan puhdistamon tien varteen ja 

lupa on myönnetty ja Lapeco on varannut määrärahat, mikä hyväksyttiin yksi-

mielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloit-

teiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 ja 2017 

valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.  

 

Selostus  

Vuonna 2016 ja 2017 jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toi-

menpiteet ovat liitteenä. 

Liite 

2 Luettelo valtuustoaloitteista ja toimenpiteistä 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

Tiedoksi  
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Kvalt 39 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston hyväksymän laajan 

hyvinvointikertomuksen toteutumisesta ja tarkennettu hyvinvointisuunnitelma 

vuodelle 2019 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että valtuusto on merkinnyt hyvin-

vointikertomuksen vuosiraportin tiedoksi ja hyväksyi, että koottu tarkennettu 

suunnitelma 2019 toimitetaan valtuustolle.   

 

Käsittely 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli paikalla selvittämässä asiaa. 

 

Perusturvajohtaja tiedusteli voitaisiinko valtuuston juuri päättämät tavoit-

teet koota päätavoitteiden alle ja talousarvion toimenpiteistä kerätään toi-

menpiteet. 

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on merkinnyt hyvinvointikertomuksen vuo-

siraportin tiedoksi ja hyväksyisi, että koottu tarkennettu suunnitelma 2019 

toimitetaan valtuustolle, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 19.11.2018 233 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tiedoksi 

ja toimittaa sen valtuustolle tiedoksi sekä päättää esittää tarkennetun hy-

vinvointisuunnitelman 2019 valtuustolle hyväksyttäväksi.  

 

Selostus 

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt fysioterapeutin osalta asiaa kokoukses-

saan 25.10.2018 § 82 ja päättänyt, että tarvittaessa voidaan fysioterapeutin 

asiantuntemusta hankkia sosiaalipalveluihin ostopalveluna.  

 

Päätöshistoria  

Hyvinvointilautakunta 27.9.2018 § 75 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan kuitenkin niin, että fysioterapeutin toimen osalta asia 

siirretään seuraavaan kokoukseen. Fysioterapeutin osalta tulee selvittää os-

topalvelumahdollisuudet.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää vuosiraportin ja tarkennetun suunnitelman v. 

2019 kunnanhallitukselle.  

 

Käsittely: 

Käsittelyn aikana Jari Kultima esitti, että fysioterapeutin palvelujen osalta 

selvitetään ostopalvelujen mahdollisuudet. Esitystä kannatettiin yksimieli-

sesti.   

  

Selostus:   
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Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä 

tehtäviä. 

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

hyvinvoinnin huomioon kunnan kaikissa toiminnoissa ja päätöksenteossa. Lisäk-

si lain 12 § mukaan kunnan on seurattavat 

asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä vä-

estöryhmittäin, sekä kunnassa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla 

vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Valtuustokausittain laadittavan 

laajan hyvinvointikertomuksen lisäksi valtuustolle on raportoitava vuosittain 

kuntalaisten 

terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä. 

vuosiraportissa on tarkasteltu enontekiöläisten hyvinvointia vuonna 2017 sekä 

arvioitu terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä vuoden 2017 sekä vuoden 2018 aika-

na. 

Vuosiraportin on laatinut vapaa-aikasihteeri Inka Alapuranen ja kunnan hyvin-

voinnin ja terveyden edistämisen ryhmä on käsitellyt raportin kokouksessaan 

21.8.2018.  

 

Raportti ja tarkennettu suunnitelma esityslistan oheismateriaalina. 

 

Oheismateriaali  

3 Vuosiraportti ja tarkennettu hyvinvointisuunnitelma 2019 

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

Tiedoksi 
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Kvalt 40 § Arviointi, suunnitelma ikäihmisten tukemisesta ja iäkkäiden palve-

luista 31.12.2017 saakka 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria  

 

Kunnanhallitus 10.12.2018 § 248 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan esi-

tyksen hyväksymistä. 

 

Hyvinvointiltk. 22.11.2018 103 § 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Lautakunta päätti, että jatkossa suunnitelman toteutumista 

arvioidaan vuosittain hyvinvointikertomukseen arvioinnin yhteydessä. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää arvioinnin kunnanvaltuustolle jotta se liittäi-

si arvioinnin edellisen suunnitelman toteutumisesta kuluvan valtuustokauden 

suunnitelman käsittelyyn. 

 

Selostus: 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden palveluista 

(980/2012) mukaan kunnan on tehtävä valtuuston hyväksymä suunnitelma kullekin 

valtuustokaudelle siitä miten kunnassa ikääntyneiden toimintakykyä tuetaan ja 

miten ikääntyneiden palvelut järjestetään. Lain mukaan kunnan on arvioitava, 

vuosittain, ikääntyneiden palvelujen laatua ja saatavuutta sekä suunnitelman 

toteuttamista. 

 

Enontekiön valtuusto on hyväksynyt suunnitelma edelliselle valtuustokaudelle 

31.12.2017 saakka. 4.12.2014 Perusturvajohtajan tekemä arviointi esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Kunnan vanhusneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan välittömästi ennen hy-

vinvointilautakunnan kokousta.  

 

Oheismateriaali  

4 Arviointiasiakirja 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              12.12.2018 26 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 41 § As Oy Enontekiön Saanansäde 4 hakemus maksuohjelman muuttamisen 

hyväksymisestä kunnan takaaman lainan 131320-121307 osalta 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 19.11.2018 234 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että As Oy Saanansäde 4 

kunnan takaaman Nordean lainan, 131320-121307, maksuohjelman muuttaminen hy-

väksytään yhtiön esittämällä tavalla.  

 

Selostus 

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

kunnanhallitukselle / kunnanvaltuustolle seuraavan kirjeen: 

 

”Lainan 131320-121307 maksuohjelman muuttaminen 

As Oy Enontekiön Saanansäde 4 pyytää Enontekiön kunnanhallitusta esittämään 

Enontekiön kunnanvaltuustolle, että lainan takaaja Enontekiön kunta hyväksyy 

lainan 131320-121307 maksuohjelman muutoksen. 

Selostus: 

As Oy Enontekiön Saanansäde 4 yhtiökokous päätti kokouksessaan 21.6.2018 pyy-

tää Nordealta lainalle 131320-121307 maksuohjelman muutosta. Laina on kerta-

lyhenteinen, 240 168 €, ja erääntyy maksettavaksi 15.3.2034. 

Pankki on hyväksynyt lainan maksuohjelman muutoksen sillä ehdolla, että lai-

nan takaaja, Enontekiön kunta, myös hyväksyy muutoksen. 

Enontekiön kunta on myymässä kohteessa sijaitsevia osakehuoneistoja. Myynnin 

kannalta on parempi, että lainalle on kuukausittainen lyhennyssuunnitelma. 

Lainan lyhennykset alkaisivat ohjelman mukaisesti 1.1.2019 kuukausittaisella 

tasalyhennyksellä 1 132,40 €. Lyhennyksen määrä ei sisällä korkoa. 

Enontekiöllä 12.11.2018 

Mirja Tervo 

isännöitsijä” 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.8.2007 § 41 myöntänyt kunnan 

omavelkaisen takauksen As Oy Enontekiön Saanansäde 3 –nimiselle yhtiön Nordea 

Pankki Suomi Oyj:stä otettavalle lainalle. Saanansäde 3 on jakautunut kahdek-

si asuntoyhtiöksi Saanansäde 3:ksi ja Saanansäde 4:ksi. 

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

toumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. 

Valmistelija 

Vastaava toimistosihteeri, Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
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Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteisiä  
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Kvalt 42 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 

2019 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 19.11.2018 235 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa vuosikellossa esitetyt kunnanhallituksen 

kokouspäivät. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa valtuuston kokouspäi-

vät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- 

ja päätöksentekoprosessin 2019 ja toimittaa sen valtuustolle tiedoksi.  

 

Selostus 

Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi on kuvattu 

asiakirjassa, joka esitellään kokouksessa.  

 

Asiakirja sisältää Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvien toiminto-

jen aikataulun, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä pidemmän aikajakson ai-

kana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla tarkoituksena on helpottaa ja 

jäntevöittää talousprosessia, toimielinten, vaikuttajaelinten ja foorumien 

sekä muiden kokousten yhteensovittamista. Aikataulutusta joudutaan vuoden 

kuluessa tarkentamaan, mutta vuoden alussa vuosikelloon merkitään ainakin 

suunnittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, lautakuntien, vaikuttaja-

elinten kokoukset, foorumit sekä tärkeät määräajat, kuten talousarvion ja -

suunnitelman valmisteluaikataulu. Asiakirja laitetaan kunnan sisäiseen verk-

koon ja verkkosivulle.  

 

Liite 

3 Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi  

4 Vuosikello 2019 

  

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

Tiedoksi 
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Kvalt 43 § Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4:n kunnan takaamien Nordean lai-

nojen omavelkaisista takauksista luopuminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 12.12.2018 § 267  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se ei jatka omavelkaista 

takausta Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4 pankkilainoille 131320-00121273 ja 

131320-00121307 16.3.2019 eteenpäin.  

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Selostus 

Nordea pankilta on tullut Enontekiön kunnalle takauksen vanhentumisen katkai-

suilmoitus Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4 kahdesta lainasta, laina 131320-

00121307 (po 240168 €) ja laina 131320-00121273 (po 283449,75 €). 

 

Isännöitsijä, Mirja Tervo, on neuvotellut pankin kanssa, että pankki hyväk-

syisi lainojen vakuudeksi kiinteistöön kohdistuvat panttikirjat. Pankin ehto-

na on ollut, että yhtiö lyhentää lainaa vielä nykyisen takauksen voimassaolo-

aikana, jonka jälkeen panttien arvon katsotaan riittävän lainojen vakuudeksi. 

 

Nordea pankki on ilmoittanut hyväksyvänsä kunnan hallinnassa olevat pantti-

kirjat As Oy Enontekiön Saanansäde 4 lainojen vakuudeksi, mikäli Enontekiön 

kunta ei jatka lainojen takausta 16.3.2019 eteenpäin. 

 

Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4 yhtiökokous on kesällä 2018 pitämässään 

kokouksessa päättänyt lyhentää lainaa nykyisen takauksen voimassaoloaikana 

yhtiön osakkaiden pääomaylijäämällä. 

 

Valmistelija  

Vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja, kunnanjohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Ei vaikutuksia 

 

Tiedoksi 

Nordea-pankki 

Asunto Oy Saanansäde 4 hallitus / isännöitsijä 

kirjanpito 
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Kvalt 44 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanvaltuuston 14.11.2018 § 28 / 

Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 12.12.2018 § 268  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee hyväksyen tiedoksi 

kirjoitusvirheen korjaamisen valtuuston 14.11.2018 § 28 tekemään päätökseen 

koskien kiinteistöveroprosenttia voimalaitosten osalta seuraavasti: voimalai-

tos 0,93 %. 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Selostus 

Kiinteistö- ja tuloveroprosenttien käsittelyssä on päätökseen merkitty vir-

heellisesti 0,90 % kiinteistöveroprosentti voimalaitosten osalle. Selos-

tusosassa voimalaitosten kiinteistöveroprosenttien välys on kuitenkin esitet-

ty oikein (0,93 %-3,10 %). 

Hallintolain 51 § mukaan ”Kirjoitusvirheen korjaaminen. Viranomaisen on kor-

jattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu 

niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos kor-

jaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheu-

tunut asianosaisen omasta menettelystä.” 

Valmistelija  

Vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja, kunnanjohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Vaikutukset myönteisiä.  

 

Tiedoksi 

Verohallinto 

Kuntaliitto 
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Kvalt 45 § Muutosesitys investointiosaan koskien vuosien 2019-2021 talousar-

vion ja –suunnitelman hyväksymistä  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että esitetty muutos on huomioitu talousarviota käsi-

teltäessä.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 12.12.2018 § 269  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarviota 

täsmennetään investointiosan osalta siten, että Liikuntahalli nettomeno olisi 

1,3 milj. euroa.  

 

Kunnanhallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.  

 

Selostus 

Infrastruktuuri toimialalla on selvitetty liikuntahallin investointia vuodel-

le 2019. On käynyt ilmi, että investointitarve on 1,6 milj. euroa ja tähän 

saataisiin tukea 30% ja kunnan rahoitusosuudeksi jäisi 70%. 
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Kvalt 46 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tietoon seuraavat asiat: 

- 10.1.2019 Kehittämispaja 10.1.2019 

- 16.1.-18.1.2019 valtuustomatka Utsjoelle  

- Kunnan virastoajalla on palveluajat päivittäin ja sen lisäksi kunnanvirasto 

haluaa palvella siten, että vuoden alusta on puhelinaika torstaisin 9-11, 

jolloin saa työntekijät kiinni. 

 

Kunnanjohtaja kiitti luottamushenkilöitä kunnan työntekijöiden puolesta, 

työntekijöitä, kuntalaisia, yrityksiä, yhdistyksiä, naapurikuntia sekä kaik-

kia yhteistyötahoja. Lopuksi kunnanjohtaja toivotti Hyvää Joulua ja Onnellis-

ta Uutta Vuotta 2019. 

 

 

Valtuustoaloitteet 

Ei ollut. 

 

Valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen kiitti valtuustoa, luottamushenki-

löitä, kunnan henkilökuntaa ja kuntalaisia aktiivisuudesta.  

 

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 hal-

lintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmis-

teltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmis-

telusta käydään lähetekeskustelu. 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-

tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä 

aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopul-

lisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 

johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 

loppuun.” 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 

Kunnallisvalitus 
- §:t 33,34,35,36,37,41,43,44. 

 
Kunnallisvalitusohje 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusoikeus 
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksente-
on 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 ennen vali-
tusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
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. Vastaavasti 
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Li-
säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valitta-
jalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätök-
seen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla 
muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös 
on muuten lainvastainen. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös 
päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa-
timuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on 
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty-
mistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se 
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (te-
lekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolait-
teessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvit-
se täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia hen-
kilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydes-
sä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kunnallisvalitus lähetetään ai-
na lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeu-
denkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myös-
kään,mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi-
reillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 
11.12.2015/1455.) 
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan  
kaupungin 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 31,32,38,39,40,42,45,46. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 
136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 


