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ASIALISTA  

 

 

26 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

28 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

29 § Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille 

30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 26 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

 

Päätös 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 7.11.2018 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 27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

21.11.2018 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. 

 

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 28 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

 

 

Päätös 

 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 5.11.2018 § 219 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 kiinteis-

töveroprosentit hyväksytään seuraavasti:  

 yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

 vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

 muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

 rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

 voimalaitos 0,90 % 

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

 valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveropro-

sentiksi vuodelle 2019 hyväksytään 21,25 %. 

Selostus 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteis-

ta sekä muiden verojen perusteista. 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kunnan tulove-

roprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 

marraskuun 17 päivänä.   

Kiinteistöverolain 11 § mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistövero-

prosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain 

etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan 

tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuot-

ta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.   

 

Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 

- tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 

- erottamaton määräala ja 

- varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. 

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2019 ovat seuraavat: 
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- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 % 

- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä 0,41 – 1,00 % 

- Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välille 0,93-2,00 % 

- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin välille 2,00 – 6,00 % 

- Yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00-2,00 % 

- Voimalaitosten veroprosentin välille 0,93-3,10. 

Enontekiön kunnan vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00% 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

Tuloveroprosentti on vuonna 2018 21,25.  

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2018 kunnallisveroa kertyy arviolta 5,112 miljoo-

naa euroa, maksuunpantua kiinteistöveroa 0,850 milj. euroa ja yhteisöveroa 

0,300 milj. euroa, jolloin verotulot olisivat yhteensä 6,262 milj. euroa. 

Verotulokertymä vuodelle 2019 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntaliiton 

veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallin-

non verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa on tarkastel-

tu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohallinnon ennakkotietoja. Yhteisö-

veroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja tilityserittelyistä 

ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot. 

Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2019 yleishyödyllisten yhteisöjen kiin-

teistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten kiinteistö-

veroaste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteistöveroaste sekä 

rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Valtion omistamien suojelu- ja erä-

maa-alueiden veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne verottajan tulkinnan mu-

kaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten verotusarvoltaan nol-

lan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin hyvä, että ve-

roaste on määritetty. 

Vuoden 2019 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja 

kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2018.   

Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2019 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 

5,15 milj. euroa. Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2019 on arvioitu 0,82 

milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,35 milj. euroa. Näin ollen kunnan ve-

rotulokertymäarvio vuodelle 2019 on 6,32 milj. euroa. 

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteisiä. 

 

Tiedoksi 
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Kvalt 29 § Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille 

 

 

Päätös 

 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 5.11.2018 § 220 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se hy-

väksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman.   

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunta on käsitellyt kotouttamisoh-

jelmaa (25.10.2018 § 85) ja kirjannut keskustelumuistion. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 

olevan kotouttamisohjelman.   

 

Päätöshistoria  

 

Elinv.ltk 23.10.2018 255 §  

 

Päätös: Esityksen mukaan. Elinvoimalautakunta ei jätä ohjelmaan lisäkirjauk-

sia. 

 

Päätösehdotus (kehitysjohtaja): Elinvoimalautakunta keskustelee Enontekiön 

kunnan kotouttamisohjelmasta (liite 1) ja kirjaa kommenttinsa keskustelumuis-

tioon (liite 2). Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle kotouttamisohjelman hyväksymistä keskustelumuistion kirja-

uksilla päivitettynä. 

 

Selostus: 

 

Kunnan kotouttamisohjelma on kotoutumislain (§32) mukaan laadittava kotoutu-

misen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Se hyväksytään 

kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kun-

nanvaltuusto on hyväksynyt edellisen kotouttamisohjelman 13.12.2013. Kotout-

tamisohjelman sisältöä ohjataan kotoutumislaissa (§32), jonka mukaan kotout-

tamisohjelma voi sisältää seuraavaa: 

 

 

”1) selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitte-

luun ja seurantaan; 

 

2) suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuut-

tajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja 

tukevista toimenpiteistä; 

 

3) tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaises-

ta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista; 
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4) suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen 

edistämisestä; 

 

5) suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosi-

aalisen vahvistamisen edistämisestä; 

 

6) monivuotisen suunnitelman 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöi-

den kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä; 

 

7) suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun 

edistämisestä; 

 

8) suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitä-

misestä.” 

 

Liite 

1 Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille  

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

Tiedoksi 
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Kvalt 30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

 

 

 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 


