
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  10. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 23.5.2016 klo 16.15-17.45 

  (jatkokokous) 

 

Kokouspaikka Kilpisjärvi, biologinen asema 

 

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 

Helinä Hautamäki  vj 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj  

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

Sanja Uusikartano kirjanpitäjä § 136 

Eino Mäkelä rakennustarkastaja § 

136  

 

Asiat:  135 §  -  138 § 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Birgitta Eira  Helinä Hautamäki 

  

  

 

 

 

 

 

Pöytäkirja on 30.5.2016 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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ASIALISTA 

 

135 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

136 § Enontekiön kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vas-

tuuvapauden myöntäminen 

137 § Valtiovarainministeriön kunniamerkkiesitykset vuonna 2016 

138 § Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 
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Khall 135 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eira ja Helinä Hautamäki.  

 

Kunnanhallitus hyväksyi jatkokokouksessaan 18.5.2016 käsiteltäväksi jää-

neet kaksi asiaa sekä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muu-

toksen.  

 

Käsittely 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo totesi, että kyseessä on 

edellisessä kokouksessa 18.5.2016 sovittu jatkokokous.   

Sari Keskitalo esitti pöytäkirjantarkastajaksi Birgitta Eiraa ja Jaakko 

Alamattila Helinä Hautamäkeä. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voisiko kunnanhallitus käsitellä lisäasiana 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen, mikä hyväksyt-

tiin yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

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

män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei 

ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraa-

vana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Khall 136 § Enontekiön kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan 

käyttötalouden ylityksen 384.784,43 €, joka on aiheutunut pääosin eri-

koissairaanhoidon menojen ylittymisestä sekä sosiaalipalvelujen ja toi-

meentuloturvan menojen ylittymisestä.  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosan mää-

rärahojen ylityksen ja tuloarvion alituksen, joiden perustelut ovat ti-

linpäätöksessä kohdassa investointien toteutuminen: 

- Lapin Sähkövoima Oy (Kejo lainanlyhennys), määrärahan ylitys 

1338,94 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 1950 € 

Kunnanhallitus päätti 

- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2015 alijäämä 123.329,76 € 

siirretään tilikauden yli-/alijäämä –tilille, 

- allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen ti-

lintarkastajien tarkastettavaksi, 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korja-

uksia ja 

- toimittaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel-

leen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Käsittely 

Merkitään, että kirjanpitäjä Sanja Uusikartano oli paikalla puhelimen 

välityksellä ja rakennustarkastaja Eino Mäkelä oli paikalla investoin-

tiosan osalta vastaamassa esille tulleeseen kysymykseen päiväkodin piha-

töistä.  

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira toi esille tilinpäätösasiakirjan ke-

hittämisehdotuksia, kuten Enontekiön kunnan tilanteen suhteessa koko maa-

han ja samankokoisiin kuntiin, ostopalvelujen esittämisen eriteltynä oma-

na kohtanaan, toimintatuottojen nousun tarkat syyt, kuntakonsernin ta-

voitteiden toteutumisen yhteenvedon ja koko kunnan huomioimisen yleishal-

linnon tuloskorteissa jatkossa sekä elinkeinotoimen huomioimisen laajem-

min tuloskorteissa, ei pelkästään kehitysyhtiön kautta.  

Sari Keskitalo toi esille, että tuloskorttien laatikkoja tulisi olla vä-

hemmän, mikä tulisi huomioida talousarviota valmisteltaessa.  

Helinä Hautamäki toi esille, että vuosittain mietittäisiin kunnanhalli-

tuksessa painopistealueet ja nämä huomioitaisiin tuloskorteissa.  

Todettiin, että liitetään tilinpäätöksen liitteisiin yhteistyörahoituksia 

ja ostopalvelusopimuksia koskeva liite, joka jaettiin kokouksessa.  

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 18.5.2016 § 130 
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Päätös 

Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä Kilpisjärvellä 23.5. klo 

16. 

Käsittely 

Leni Karisaari selosti tilinpäätöksen sisältöä. Sanja Uusikartano oli 

paikalla.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan 

käyttötalouden ylityksen 384.784,43 €, joka on aiheutunut pääosin eri-

koissairaanhoidon menojen ylittymisestä sekä sosiaalipalvelujen ja toi-

meentuloturvan menojen ylittymisestä.  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosan mää-

rärahojen ylityksen ja tuloarvion alituksen, joiden perustelut ovat ti-

linpäätöksessä kohdassa investointien toteutuminen: 

- Lapin Sähkövoima Oy (Kejo lainanlyhennys), määrärahan ylitys 

1338,94 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 1950 € 

Kunnanhallitus päättää 

- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2015 alijäämä 123.329,76 € 

siirretään tilikauden yli-/alijäämä –tilille, 

- allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen ti-

lintarkastajien tarkastettavaksi, 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korja-

uksia ja 

- toimittaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel-

leen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Päätöshistoria 

 

Khall 9.5.2016 114 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti merkitä tilinpäätöksen esittelyn ja käsittelypäivän 

18.5.2016 tiedoksi. 

Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo 

16.20-16.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan enti-

sellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Tuomas Keskitaloa.  

Elli-Maria Kultima esitti, että pöytäkirjantarkastajaksi Tuomas Keskita-

lon tilalle valitaan Jaakko Alamattila, minkä kunnanhallitus hyväksyi 

yksimielisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä tilinpäätöksen esittelyn ja käsittelypäi-

vän 18.5.2016 tiedoksi. 
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Kunnanhallitus 30.3.2016 § 88  

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Leni Karisaari kävi läpi tilinpäätöksen keskeisen sisällön.  

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhalli-

tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastet-

tavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 

mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen 

jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös 

kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to-

teutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat 

ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoi-

tuksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoi-

tettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjoh-

taja tai pormestari. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta-

konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilin-

päätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan 

tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja 

tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpää-

tökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan 

selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 

aikana. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 

valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta 

kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava 

tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen-

naisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin tasees-

ta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ai-

nakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätök-

sistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuk-

sessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta ti-

likaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talou-

den tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa teh-

tävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä 

tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin 

tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 
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Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätös 

2015 esitellään lyhyesti kokouksessa. 

 

Liite 

1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 

 

Tiedoksi 

Tarkastuslautakunta
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Khall 137 § Valtiovarainministeriön kunniamerkkiesitykset vuonna 2016 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti tehdä seuraavat kunniamerkkiesitykset hallinnonalan 

henkilöstön ja luottamushenkilöiden osalta:  

Jaakko Alamattila 

Hilkka Joki  

Pia Korva  

Pentti Mäkitalo  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti, että perusturvan ym. hallinnonalan osalta 

tehdään esitys kunniamerkistä Annikki Kallioniemelle ja Kyllikki Rantata-

lolle ja opetus- ja kulttuuritoimen osalta Irene Saloselle.  

Perusturva ja sivistystoimi valmistelevat ja toimittavat hallinnonalaansa 

koskevat esitykset.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa todettiin, että perusturvajohtaja on esittänyt, että 

peruspalvelujen ym. osalta kunnanhallitus päättäisi, että ko. hallin-

nonalan kunniamerkki haettaisiin Kyllikki Rantatalolle ja rehtori-

sivistystoimenjohtaja on esittänyt, että opetus- ja kulttuuritoimen kun-

niamerkki haettaisiin Irene Saloselle, vaikka ao. lautakunnat eivät ole 

käsitelleet kunniamerkkiasiaa.  

 

Päätöshistoria  

 

Kunnanhallitus 18.5.2016 § 133 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää mahdollisista kunniamerkkiesityksistä hallin-

nonalan henkilöstön ja luottamushenkilöiden osalta. 

 

Selostus  

 

Lapin aluehallintovirasto pyytää toimittamaan valtiovarainministeriön 

hallinnonalaa koskevat kunniamerkkiesitykset johdon tuen yksikköön vii-

meistään perjantaina 10.6.2016. 

 

Kunniamerkkien (myös mitalimerkkien) myöntämisessä painotetaan erityises-

ti sitä, että saajan henkilökohtaiset ansiot perustellaan hyvin.  

Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen 

perusteena, vaan perusteluissa lähtökohtana ovat keskitason yläpuolella 

olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan 

tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lisäksi tulee varmis-

taa, että mahdollisen aiemman kunniamerkin saamisesta on kulunut vähin-

tään seitsemän (7) vuotta ja mahdollisesta arvonimestä vähintään viisi 

(5) vuotta. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-

aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja 

henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissä.  

 

Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan Enontekiön kunta voi perustellusta syystä 

hakea tai olla mukana hakemassa Kuntaliiton kultaista tai hopeista kun-

niamerkkiä, valtion kunniamerkkiä tai arvonimeä Enontekiön kunnan hyväksi 
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toimineelle henkilölle. Tällöin henkilön ansiot tulee olla huomattavat. 

Kunnallisten ansioiden lisäksi henkilöllä tulee olla huomattavia maakun-

nallisia, kansallisia tai kansainvälisiä ansioita. Kunnassa hallintokun-

nat valmistelevat oman alansa kunniamerkki- ja arvonimiesitykset ja esit-

tävät ne kunnanhallitukselle. 

 

Tiedoksi 

Perusturvalautakunta 

Sivistyslautakunta  
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Khall 138 § Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lapin 

jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 14 §:n muuttamisen Lapin jäte-

huolto kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti:  

14 § (hallituksen kokoonpano ja toimikausi) "Kuntayhtymällä on yhdeksän-

jäseninen hallitus, johon kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta ja 

hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallituskausi on kaksi vuotta. Halli-

tuksessa on puheenjohtaja, joka valitaan hallituksen jäsenistä kustakin 

jäsenkunnasta vuorotellen hallituskaudeksi kerrallaan. Muutos astuu voi-

maan 1.6.2016 alkavalla hallituskaudella." 

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää Lapin jätehuolto kuntayhtymälle 

Enontekiön kunnan edustajaksi hallitukseen Birgitta Eiraa ja varalle El-

li-Maria Kultimaa.  

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus päättää esittää Lapin jätehuolto kuntayhtymälle Enontekiön 

kunnan edustajan ja varaedustajan hallitukseen. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lapin 

jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 14 §:n muuttamisen Lapin jäte-

huolto kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti:  

14 § (hallituksen kokoonpano ja toimikausi) "Kuntayhtymällä on yhdeksän-

jäseninen hallitus, johon kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta ja 

hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallituskausi on kaksi vuotta. Halli-

tuksessa on puheenjohtaja, joka valitaan hallituksen jäsenistä kustakin 

jäsenkunnasta vuorotellen hallituskaudeksi kerrallaan. Muutos astuu voi-

maan 1.6.2016 alkavalla hallituskaudella." 

Selostus  

Lapin jätehuollon kuntayhtymä on toimittanut sähköpostitse omistajilleen 

käsiteltäväksi yhtymäkokouksen esittämät perussopimuksen 14 §:n muutok-

set. 

Lapin jätehuolto kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 14 § ja 15 

§ käsittelevät hallituksen kokoonpanoa, toimikautta, tehtäviä ja päätök-

sentekoa. Voimassaolevan perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymällä on 

kuusijäseninen hallitus, johon kuuluu 4 jäsentä perustajakunnista ja kak-

si jäsentä muista jäsenkunnista. Varajäsenet ovat kaikki eri kunnista. 

Hallituskausi on yksi vuosi. 

Perussopimuksen muutos tulee käyttää kunnissa hyväksyttävänä.  

Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous on päättänyt 15.12.2015 § 15 

esittää muutettavaksi perussopimuksen 14 §:ää (hallituksen kokoonpano ja 

toimikausi) seuraavasti:  

"14 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi  

Kuntayhtymällä on yhdeksänjäseninen hallitus, johon kuuluu yksi jäsen 

kustakin jäsenkunnasta ja hänellä henkilökohtainen varajäsen. Hallitus-

kausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on puheenjohtaja, joka valitaan hal-

lituksen jäsenistä kustakin jäsenkunnasta vuorotellen hallituskaudeksi 

kerrallaan. Muutos astuu voimaan 1.6.2016 alkavalla hallituskaudella." 

Yhtymäkokouksen pöytäkirjanote liitteineen on nähtävillä kokouksessa.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 23.5.2016  135-138 

    

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: 135, 136, 137, 138. 

 

 

 

 

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. 
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