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ASIALISTA  

 

81 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

82 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

83 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen valtuustossa   

84 § Vuosien 2018-2020 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

85 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 81 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Pia Juuson tilalla on kut-

suttu Kari Kotavuopio, joka ei ole paikalla, Ulla Keinovaaran tilalla on  

Alpo Peltovuoma, Sari Keskitalon tilalla on Satu-Marja Eira-Keskitalo ja El-

li-Maria Kultiman tilalla on Jenni Peteri.  

Puheenjohtaja totesi, että tällä hetkellä paikalla on 16 valtuutettua tai 

varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 22.11.2017 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 82 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja Taru Mäki-

talo. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Birgitta Eiraa ja  

Pentti K. Keskitalo Taru Mäkitaloa. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

7.12.2017 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 83 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen valtuustossa   

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto kävi suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin 

ja vaalin tulos on seuraava:  

Lista 9 sai 8 ääntä 

Lista 4 sai 4 ääntä 

Lista 8 sai 2 ääntä 

Lista 2 sai 1 ääntä. 

 

Kunnanvaltuusto tarkasti tämän pykälän kokouksessa  

 

Käsittely  

Santeri Kirkkala ilmoitti, että hän poistuu kokouksesta tämän pykälän ajaksi.   

 

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen esitti, että tämä pykälä tarkastetaan kokouk-

sessa, minkä kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina, 

minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi hieman myöhem-

min, että valtuuston valitsema vaalilautakunta laskee äänet, minkä valtuusto 

hyväksyi yksimielisesti. Edelleen puheenjohtaja totesi, että kumotaan edelli-

nen päätös pöytäkirjantarkastajien toimimisesta ääntenlaskijoina, mikä hyväk-

syttiin yksimielisesti.  

  

Puheenjohtaja totesi, että ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä.  

Nähtävillä olon jälkeen puheenjohtaja totesi, että tämä on suhteellinen vaa-

litapa ja suljettu lippuäänestys, jossa kukin valtuutettu nimenhuudon mukai-

sessa järjestyksessä jättää valtuuston edessä olevaan vaaliuurnaan äänestys-

lipun, johon hän on merkinnyt äänestämänsä ehdokaslistan numeron. Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Valtuutetut jättivät äänestyslipun vaaliuurnaan nimenhuudon mukaisessa jär-

jestyksessä.  

 

Nimenhuudon päätyttyä puheenjohtaja esitti, että pidetään tauko valtuuston 

vaalilautakunnan kokoontumista varten ja antoi äänestysliput vaalilautakun-

nalle äänten laskemiseksi. 

 

Valtuusto päätti pitää tauon klo 17.25. Tauon jälkeen klo 17.40 puheenjohtaja 

suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla on 15 jäsentä.  

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuuston vaalilautakunta on kokoontunut  

ja on suorittanut ääntenlaskennan. Puheenjohtaja totesi, että äänestyslippuja 

oli 15 kappaletta ja totesi vaalin tuloksen:  

Lista 9 sai 8 ääntä 

Lista 4 sai 4 ääntä 

Lista 8 sai 2 ääntä 

Lista 2 sai 1 ääntä. 
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Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 6.11.2017 312 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto käy 

osaltaan suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. 

Selostus 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 

valitaan 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavassa vaalissa. Vaa-

lipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä 

valtuuskuntaan valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. 

Ehdokaslistat on nimetty vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä. Kuntaliiton 

valtuuston vaalilautakunta on 17.10.2017 vahvistanut ehdokaslistat ja laati-

nut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmät. Vaalipiirin ehdokaslistojen 

yhdistelmä lähetetään sähköpostilla vaalipiirien kuntien kirjaamoihin loka-

kuun 2017 aikana. 

Valtuuskunnan vaalissa äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet eli Suomen 

Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Kunnalla on vaalissa asukaslukuaan 

(30.11.2016) vastaava äänimäärä. Vaali suoritetaan suhteellisena listavaali-

na, jossa jokaisella valtuutetulla on yksi ääni. Päätös tehdään valtuustossa 

15.11. - 31.12.2017 välisenä aikana. Kunnan äänestystulos ilmoitetaan kunnal-

le lähetetyn kuntakohtaisen linkin kautta.  

Kuntaliitto on antanut yleiskirjeessä ohjeet vaalin toimittamiseen valtuus-

tossa, kunnan äänestystuloksen laskentaan sekä tuloksen ilmoittamiseen Kunta-

liiton sähköiseen äänestysjärjestelmään. 

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kokoontuu 16.1.2018 ja laskee ja vah-

vistaa vaalin tuloksen eli vaalipiiripaikat 66 + 66, tasauspaikat 9 + 9 sekä 

toteaa Ahvenanmaan maakunnan kuntien tekemät valinnat 1 + 1. Vaalilautakunta 

ilmoittaa vaalin tuloksesta valtuuskuntaan valituille jäsenille ja varajäse-

nille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille. 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Jokaisella valtuutetulla on yksi 

ääni, jonka hän antaa valitsemalleen ehdokaslistalle kirjoittamalla äänestys-

lippuun ehdokaslistan numeron. Valtuutettu voi myös antaa tyhjän äänen. 

Vaalin tulos kirjataan valtuuston pöytäkirjaan. Jos kyseinen pykälä tarkiste-

taan heti kokouksessa, vaalin tulos voidaan viedä Kuntaliiton sähköiseen ää-

nestysjärjestelmään heti kokouksen jälkeen. 

 

Liite 

1 Ehdokaslistojen yhdistelmä  

 

Tiedoksi  

Kuntaliitto (sähköinen järjestelmä)
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Kvalt 84 § Vuosien 2018-2020 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että talousarvion käyttötalousosan 

sitovuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, infrastruktuurin, 

kehittämisen ja elinvoiman, opetustoimen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, 

perusturvan ja vapaa-ajan toimintakate (ulkoiset nettomenot) ja investoin-

tiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset nettomenot.  

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se hyväksyy liitteenä 

olevan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2018–2020 

kokouksessa hyväksytyillä muutoksilla. 

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että talousarvion rahoitustarve kate-

taan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tar-

peellista. Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että tuloslaskelma ja rahoitus-

laskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti kokouk-

sessa hyväksytyillä muutoksilla.  

 

Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä 

tarvittavat tekniset korjaukset.   

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuuston päätökseen seuraavan pon-

nen: Tehdään Jyppyrän alueen hankekartoitus ja alueen kaavoitus vuonna 2018. 

 

Käsittely 

Merkitään, että Santeri Kirkkala palasi kokoukseen tämän pykälän alussa. 

 

Yleinen osa 

Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Hallinto 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli kuntakonsernin yhteiset tavoitteet. 

 

Hallintojohtaja Leni Karisaari esitteli hallinnon toimialan keskeisen sisäl-

lön ja jakoi hallinnon päivitetyn henkilöstötaulukon.  

  

Merkitään, että hallintojohtajan jakama hallinnon päivitetty henkilöstötau-

lukko päivitetään talousarvioasiakirjaan.  

 

Hyväksyttiin yksimielisesti em. päivityksellä.   

 

Viestintä  

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Nurmi esitteli viestinnän toimi-

alan keskeisen sisällön.  

 

Helinä Hautamäki esitti, että kohtaan Matkailun edistäminen lisätään ensim-

mäisen kohdan loppuun ”yhteistyössä yritysten kanssa”. Taru Mäkitalo, Pentti 

K. Keskitalo, Elina Rousu-Karlsen ja Santeri Kirkkala kannattivat esitystä.  

 

Puheenjohtaja kysyi valtuustolta, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti em. 

lisäyksen, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Hyväksyttiin yksimielisesti em. muutoksella.  
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Infrastruktuuri 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli infrastruktuurin toimialan keskeisen 

sisällön.  

 

Birgitta Eira esitti lisättäväksi kohtaan Hyvinvoiva kuntalainen tavoitteeksi 

”Liikuntapaikat on hoidettuna koko kunnan alueella myös viikonloppuisin” Sa-

tu-Marja Eira-Keskitalo ja Jenni Peteri kannattivat esitystä.  

 

Puheenjohtaja kysyi valtuustolta voiko valtuuston hyväksyä yksimielisesti em. 

lisäyksen, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Hyväksyttiin yksimielisesti em. muutoksella.  

 

Valtuusto piti tauon klo 19.00-19.15, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, 

että Alpo Peltovuoma ei ole paikalla sekä totesi tällä hetkellä paikalla ole-

van 15 valtuutettua.  

 

Kehittäminen ja elinvoima 

Kehitysjohtaja Hannu Autto esitteli kehittäminen ja elinvoima toimialan kes-

keisen sisällön.  

 

Merkitään, että Alpo Peltovuoma saapui kokoukseen klo 19.19. 

 

Birgitta Eira esitti, että sekä kohtaan Hyvinvointi että Elinvoima lisätään 

”VT 21 perusparantamisen jatkamisen edistäminen”. Unto Kultima, Elina Rousu-

Karlsen ja Taru Mäkitalo kannattivat esitystä.  

 

Seppo Alatörmänen esitti kohtaan Vetovoimainen Enontekiö ”Bio Auroran toimen-

piteiden toteuttaminen” ja mittariksi ”Pilottikohteiden toteutumisen määrä”. 

Juha-Pekka Mäntyvaara, Taru Mäkitalo ja Birgitta Eira kannattivat esitystä. 

 

Puheenjohtaja kysyi valtuustolta, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti em. 

lisäykset, mitkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Hyväksyttiin yksimielisesti em. muutoksin. 

 

Opetustoimi 

Rehtori Laila Nikunlassi esitteli opetus toimialan keskeisen sisällön.  

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Varhaiskasvatus 

Vastaava lastentarhanopettaja Tiia Saatio esitteli varhaiskasvatus toimialan 

keskeisen sisällön.  

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Kulttuuri  

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Nurmi esitteli kulttuurin toimi-

alan keskeisen sisällön. 

Birgitta Eira esitti, että kohtaan Hyvinvoiva kuntalainen lisätään ”Kirjasto-

autopalvelujen kehittäminen”. 

 

Puheenjohtaja kysyi valtuustolta, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti em. 

lisäyksen, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  
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Hyväksyttiin yksimielisesti em. lisäyksellä. 

 

Perusturva  

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi esitteli perusturvan toimialan keskei-

sen sisällön.  

 

Helinä Hautamäki esitti, että poistetaan kohdasta Hyvinvoiva kuntalainen 

”Omaishoidontuessa ja kotihoidossa otetaan käyttöön maakunnallisesti yhtenäi-

set palvelun myöntämisperusteet”. Hannu Ranta, Unto Kultima, Satu-Marja Eira-

Keskitalo, Taru Mäkitalo ja Santeri Kirkkala kannattivat esitystä.  

 

Puheenjohtaja kysyi valtuustolta, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti em. 

poiston ja samalla mittareista ko. kohdan, minkä valtuusto hyväksyi yksimie-

lisesti.  

 

Hyväksyttiin yksimielisesti em. muutoksella.  

 

Valtuusto piti tauon klo 20.55- 21.10, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti 

nimenhuudon ja totesi, että valtuuston kokous jatkuu samalla kokoonpanolla 

kuin ennen taukoa.  

 

Vapaa-aika 

Kunnanjohtaja esitteli vapaa-aika toimialan keskeisen sisällön.  

 

Helinä Hautamäki esitti kohtaan Vetovoimainen Enontekiö kohtaan mittariksi 

lisätään ”Revontuliopiston kurssit, osallistujamäärät ja palautteet”. Birgit-

ta Eira kannatti esitystä. 

 

Puheenjohtaja kysyi valtuustolta, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti em. 

lisäyksen, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Hyväksyttiin yksimielisesti em. muutoksella.  

 

Tuloslaskelmaosa 

Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

Investointiosa 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.  

 

Valtuusto piti tauon klo 21.55-22.05, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti 

nimenhuudon ja totesi, että valtuuston kokous jatkuu samalla kokoonpanolla.  

 

Helinä Hautamäki esitti, että kohtaan Kaavoitus lisätään vuodelle 2018 20 000 

euroa ja Jyppyrän kaavatiet siirretään vuodelle 2019 ja 2020. Jenni Peteri ja 

Outi Kurkela kannattivat esitystä.  

 

Puheenjohtaja kysyi valtuustolta, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti em. 

muutoksen, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Rahoitusosa 

Kunnanvaltuusto hyväksyi rahoitusosan huomioiden em. muutokset investoin-

tiosaan. 

 

Liitteet  
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Puheenjohtaja totesi, että lisätään teknisenä korjauksen liitteeksi Enonteki-

ön Kehitys Oy:n tuloskortin ja sivulle 14 Enontekiön Kehitys Oy:n luvut, mikä 

hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen esitti valtuuston päätökseen seuraavan pon-

nen: Tehdään Jyppyrän alueen hankekartoitus ja alueen kaavoitus vuonna 2018. 

Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 15.11.2017 324 §  

 

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 2018 ja taloussuunnitelman vuosiksi 

2018–2020. 

 

Kunnanhallitus esitti 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.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tar-

vittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että jatketaan talousarvion käsittelyä.  

 

Kunnanjohtajan katsaus 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

      

Johdanto – asiakirjan tarkoitus 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.     

 

Yleinen osa – yhteiset tavoitteet ja talous 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.     

 

Käyttötalousosa – toimialojen tavoitteet ja resurssit  

  

Kunnanhallitus 

Hallinto 

Viestintä 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.    

        

Elinvoima  

Infrastruktuuri        

Kehittäminen ja elinvoima 

Opetustoimi 
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Varhaiskasvatus 

 

Outi Kurkela oli poissa kokouksesta klo 15.55-16.05. 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Hyvinvointi 

Kulttuuri        

Perusturva 

Vapaa-aika      

  

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

        

Tuloslaskelmaosa  

Hyväksyttiin esityksen mukaan.    

    

Investointiosa       

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

   

Rahoitusosa 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.    

  

Liitteet 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkitään, että Enontekiön Sähkö Oy:n ja Enon-

tekiön Vesihuolto Oy:n tuloskortit sisällytetään liitteisiin.  

 

Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen klo 16.20. 

 

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 2018 ja taloussuunnitelman vuosiksi 

2018–2020. 

 

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.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä 

tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 6.11.2017 § 309 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja 

päätti jatkaa asian käsittelyä 15.11.2017. 
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Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo 15.25-

15.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä ko-

koonpanolla. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja 

päättää jatkaa asian käsittelyä 13.11.2017. 

 

Selostus 

 

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

kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakon-

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 
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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 

§). 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 (nähtävillä kokouksessa) 

2 Kunnanhallituksen kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys (näh-

tävillä kokouksessa) 

 

Liite 

2    Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2018-2020  

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus  

Lautakunnat 

Toimialajohtajat ja –vastaavat 

Kirjanpito 
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Kvalt 85 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Birgitta Eira selvitti tarkastuslautakun-

nan raportin sidonnaisuusilmoitusten tilasta.  

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi valtuustolle tiedoksi seuraavat asiat: 

  

- Valtuuston päätöksen mukaisesti on toimeenpantu hallintokunnista siirtymi-

nen toimialoihin. Samalla toimialojen nettomenot on jaettu 1.6.2017 hyväksy-

tyn hallintosäännön mukaan seuraavasti: 

Hallinto    1.163.070 € 

Kehittäminen ja elinvoima  445.850 € 

Infrastruktuuri  655.910 € 

Opetustoimi  2.846.620 € 

Varhaiskasvatus  816.160 € 

Kulttuuri   162.210 € 

Vapaa-aika  302.600 € 

Perusturva  7.902.750 € 

 

- Saanan historiallinen valaisu, Luminous 100 Finland Kilpisjärvellä 4.-5.12.        

  klo 16 

 

- 6.12 Suomi 100 v juhla klo 13 Hetan liikuntahallissa, kaikki tervetulleita 

 

- Enontekiön historiikki julkaistaan 6.12. juhlan jälkeen Hetan liikuntahal-

lilla 

 

- Valtuutettujen perehdyttämis- ja koulutustilaisuudet jatkuvat 2018 tammi-

kuussa 

 

- Koulutustilaisuuksien oppimateriaali on dropboxissa 

  

 

Birgitta Eira kysyi onko Enontekiöllä toteutumassa kunniavartio. Kunnanjohta-

ja totesi, että asia on selvitettävänä ja etsitään nuorta kunniavartioon. 

 

Janne Näkkäläjärvi totesi, että viime koulutuksessa tuli esille, että 

kunnanhallituksen jäsenien on oltava tarkka jääviydessä erityisesti yhtiöiden 

osalta.  

 

Valtuustoaloitteet  

 

Birgitta Eira: Jatkossa talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjat toimitetaan 

valtuutetuille ja varavaltuutetuille myös paperisena.  

 

Taru Mäkitalo: Kutsut tulisi toimittaa myös sähköpostiin.  
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Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2)   
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä   
    29.11.2017  81-85   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 81, 82, 85. 

 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 
 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
Puhelin: 029 56 42800  
Faksi: Faksi: 029 56 42841 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus     valitusaika 
       
pykälät      83, 84.     30 päivää 
 
Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 

  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vä ei oteta lukuun. 
 
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku  
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle  
voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös 
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu 
on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä 
eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki). 
 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165    
Käyntiosoite: Ounastie 165 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi 
Faksinumero: 016 556 229 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
 


