
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  20. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 14.12.2015 klo 17.40-17.55 

   

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j 

Ulla Keinovaara  vj 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj  

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet   

Mauri Koskela   esittelijä 

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

 

  

 

Asiat:   285 §  -  287  § 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Jaakko Alamattila  Janne Näkkäläjärvi 

 

 

   

  

 

 

Pöytäkirja on 21.12.2015 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

285 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

 

286 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n perussopimuksen 

tarkistaminen 

 

287 § Vuoden 2016 talousarvion investointiosan täydentäminen/ Hoi-

tajakutsulaitteiston uusiminen sekä kulunvalvontajärjestelmän ra-

kentaminen Luppokodille, Ounasmajoille ja Aspa Riekonlinnaan 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 285 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä 

Jaakko Alamattila ja Janne Näkkäläjärvi.     

 

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantar-

kastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. 

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjär-

jestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtä-

vänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtä-

villä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli 

ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitse-

mättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli 

heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valit-

tu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valin-

nalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen 

saakka. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 286 § Muonion- Enontekiön terveydenhuollon ky:n perussopi-

muksen tarkistaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväk-

syy Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuk-

sen 28 §:n kolmannen kappaleen muuttamisen 1.1.2016 alkaen seuraa-

vaan muotoon: Kuntayhtymän viranhaltijaorganisaatiosta määrätään 

johtosäännössä.  

 

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväk-

syy perussopimuksen liitteen muuttamisen 1.1.2016 alkaen muotoon: 

Kiinteistöjen aikaisempien ja tulevien investointimenojen pääoma-

kustannukset Muonion terveyskeskuksen vuodeosaston osalta jaetaan 

nykyisen käytännön mukaisin prosenttiosuuksin (Muonio 56% Enonte-

kiö 44%, mukana poistot ja korkomenot). Investointien pääomakus-

tannukset tulee ottaa huomioon tuotteistamisen yhteydessä.  

Em. teksti sisällytetään perussopimuksen 28 §:n toiseksi viimei-

seksi kappaleeksi, joten liite poistuu perussopimuksesta.    

  

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä oleva 

päätös on ehdollinen edellyttäen, että Muonion kunta tekee saman-

sisältöisen päätöksen.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus  

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymällä on perussopi-

mus, joka on voimassa 1.1.2014-31.12.2018.  

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen on jäsenkuntien asia. 

Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien val-

tuustot. 

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista ei tarvitse muodollisesti 

käsitellä kuntayhtymän toimielimissä. 

 

Voimassa olevan Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n perusso-

pimuksen 28 §:n kolmas kappale on seuraava: 

”Kuntayhtymän johtosääntöä päivitetään siten, että kuntayhtymällä 

on johtaja. Ko. viranhaltija toimii työssään yhtymähallituksen 

esittelijänä yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa sekä vastaa 

kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.” 

 

Voimassa olevan perussopimuksen liite on seuraava:  

”Kiinteistöjen aikaisempien ja tulevien investointimenojen pääoma-

kustannukset jaetaan nykyisen käytännön mukaisin prosenttiosuuksin 

(Muonio 56% Enontekiö 44%, mukana poistot ja korkomenot). Inves-
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tointien pääomakustannukset tulee ottaa huomioon tuotteistamisen 

yhteydessä.” 

 

 

Muonion ja Enontekiön kunnat sekä Muonion-Enontekiön terveyden-

huollon kuntayhtymän välillä on sovittu perussopimuksen muuttami-

sesta 1.1.2016 alkaen kuntien samansisältöisillä päätöksillä si-

ten, että perussopimuksen 28 §:n kolmas kappale muutettaisiin muo-

toon:  

Kuntayhtymän viranhaltijaorganisaatiosta määrätään johtosäännössä. 

 

Lisäksi muutettaisiin perussopimuksen liite muotoon:  

Kiinteistöjen aikaisempien ja tulevien investointimenojen pääoma-

kustannukset Muonion terveyskeskuksen vuodeosaston osalta jaetaan 

nykyisen käytännön mukaisin prosenttiosuuksin (Muonio 56% Enonte-

kiö 44%, mukana poistot ja korkomenot). Investointien pääomakus-

tannukset tulee ottaa huomioon tuotteistamisen yhteydessä.  

Em. teksti sisällytetään perussopimuksen 28 §:n toiseksi viimei-

seksi kappaleeksi, joten liite poistuu perussopimuksesta.    

 

Perussopimus on nähtävillä kokouksessa.  
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Khall 287 § Vuoden 2016 talousarvion investointiosan täydentämi-

nen/ Hoitajakutsulaitteiston uusiminen sekä kulunvalvontajärjes-

telmän rakentaminen Luppokodille, Ounasmajoille ja Aspa Riekonmar-

jaan 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se täyden-

tää vuoden 2016 investointiosaa seuraavasti: 

 

Hoitajakutsulaitteiston uusiminen sekä kulunvalvontajärjestelmän 

rakentaminen Luppokodille, Ounasmajoille ja Aspa Riekonmarjaan, 

määräraha 40000 euroa.  

 

Investointi katetaan tarvittaessa lainanotolla.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus  

Vuoden 2015 talousarviossa on varattu 32.000 euroa Luppokodille, 

automaattisen paloilmoitinjärjestelmän ja hoitajakutsujärjestelmän 

uusimiseen.  

Investointi ei toteudu vuonna 2015, koska investoinnin valmistelu 

on kesken.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 14.12.2015   285-287  
  

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 285,286,287 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: - 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

 
Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät: - 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

