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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, saapui 12:20
Helinä Hautamäki
Jarno Viitanen
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Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, sihteeri
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§ 222
Kokouksen järjestäytyminen
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan
verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen
jälkeen, klo 15 alkaen.
Ehdotus
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00
mennessä.
Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Paikalla oli 4 jäsentä ja yksi
varajäsen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Viitanen ja Kari-Pekka Stoor.
Hallintojohtaja esitti, että kunnanhallitus käsittelee asian "§ 233 Ateria- ja
puhtauspalvelujen järjestäminen 1.1.2023 alkaen" kokouksessa asian "§ 226
Ennakkokäsitys lämmitystavan muutos, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot"
jälkeen. Lisäksi hallintojohtaja esitti, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen
seuraavan asian: Lisäpykälä 233 Ajoneuvojen siirto Lapin hyvinvointialueelle v. 2023.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun työjärjestyksen ja pöytäkirjan
nähtävillä pidon esityksen mukaan.
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§ 223
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt
toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä
päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja
päätettävä niiden täytäntöönpanosta.
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 13.10.2022 ja käsitellyt seuraavat asiat:
§ 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 66 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
§ 67 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
§ 68 Talousarvioraami 2023
§ 69 Arviointikertomus 2021
§ 70 Kunnanhallituksen varajäsenen valitseminen
§ 71 Ilmoitusasiat
§ 72 Valtuustoaloitteet
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätökset laillisiksi ja panna ne
täytäntöön.
Kokouskäsittely
Jarmo Näkkäläjärvi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12:13.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 224
Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi
päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92
§:ssä.
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on
ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä
lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt,
ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30
päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
Elinvoimalautakunnan kokous 18.10.2022
Hallintojohtaja
§ 13 Hallinnollisen rehtorin viransijaisuuden hoitamiseen liittyvät järjestelyt
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-
oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Elinvoimalautakunta, § 66,23.08.2022
Kunnanhallitus, § 225, 25.10.2022
§ 225
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2022-8
Elinvoimalautakunta, 23.08.2022, § 66
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 13 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista
kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.
Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 25.10.2022, § 225
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.
Kokouskäsittely
Leena Palojärvi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi. Elli-Maria Kultima toimi puheenjohtajana tämän pykälän
käsittelyn ajan.
Tämä § 225 käsiteltiin § 226:n jälkeen, koska puheenjohtaja oli esteelllinen asian
käsittelyyn, eikä paikalla ollut varapuheenjohtajia § 224 käsittelyn jälkeen.
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajan saavuttua asiaan palattiin.
Päätös
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Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Leena Palojärvi
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
25.10.2022

18/2022

8 (37)

Enontekiön kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
25.10.2022

18/2022

9 (37)

§ 226
Ennakkokäsitys lämmitystavan muutos, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot
ENODno-2022-353
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää konserniohjeen mukaisesti
Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä lämmitystavan muutoksesta
neljään kiinteistöön.
Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 12.11.2020 pyytää konserniohjeen
mukaisesti ennakkokäsitystä Hettasen, Hettaenon, Rivitalo 2 ja Peltoenon kiinteistöjen
lämmitystavan muuttamisesta öljylämmityksestä ja suorasta sähkölämmöstä
maalämpöön.
Enontekiön kunta on liittynyt Hinku-hankkeeseen, johon lämmitystavan muutos liittyy
olennaisesti. Kunnanvaltuusto on joulukuussa 2021, käsitellessään talousarviota
vuodelle 2022, hyväksynyt yhtiön BSC-kortin, jossa yhtenä päätavoitteista on
energiatehokkuuden lisääminen ja Hinku-tavoitteena maalämpöhanke (liitteenä).
Vuokra-asuntojen kysynnän kannalta on tärkeää, että lämmityskulut sisältyvät
vuokraan. Nykyisin suorassa sähkölämmityksessä on 57 asuntoa, joista 13 asuntoa
kuuluu hankkeen piiriin. Rivitalo 2 muuttaminen maalämpöön, toisin kuin aiemmin
suunniteltu ilmasta veteen lämpöpumppu, edistää Sopulikujan alueen
kokonaisvaltaista lämmitystavan muutosta.
Yhtiö osallistui vuonna 2018 yhdessä kunnan kanssa lämmitysmuotoselvitykseen.
Selvityksen mukaan kokonaistaloudellisesti kannattavinta on muuttaa Hetan alueen
asuinkiinteistöt maalämpöön kuin liittää ne kaukolämpöön, mikä olisi vaatinut
lämpölaitokselta lisäinvestointeja. Kohteisiin on teetetty maalämpösuunnitelma
vuonna 2020 sekä hankkeen kustannusarvio keväällä 2022. ARAn energia-avustusta
varten on teetetty kohteiden yksityiskohtaiset energiaselvitykset kesällä 2022.
Kokonaiskustannusarvio on 357 360 euroa sisältäen arvonlisäveron 24 %. Avustusta
haetaan yhteensä 114 263 euroa. Energia-avustuksen ehtona on, että samalla haetaan
ja saadaan korkotukilainaa. Korkotukilainaa haetaan 360 000 euroa. Tarkka
lainasumma määräytyy myönnettävän avustuksen mukaisesti. Korkotukilainalle
tullaan pyytämään myöhemmin kunnan omavelkaista takausta, mikäli kunnan
kannanotto asiaan on myönteinen.
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi 15.5.-31.8.2023 välisenä aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää antaa myönteisen ennakkokäsityksen esitettyyn
lämmitystavan muutokseen.
Kokouskäsittely
Jarmo Näkkäläjärvi ja Outi Kurkela ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Elli-Maria Kultima saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä klo 12:20.
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen toimitusjohtaja Mirja Tervo oli
kunnanhallituksen kuultavana asiaan liittyen ennen päätöksentekoa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela
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§ 227
Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023
ENODno-2022-366
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja
sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit
Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:
Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00 %
(kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos
erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä
2,00–6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on
kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %).
Ilmoitus suositellaan tehtäväksi välittömästi valtuuston päätettyä veroprosenteista.
Sähköinen ilmoitus Verohallintoon tulee tehdä viimeistään torstaina 17.11.2022.
Enontekiön kunnan vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
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- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 5,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %
Kokouskäsittely
Jarno Viitanen esitti, että vaikean taloudellisen ja vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi
verot pidetään ennallaan ja tarkastellaan asiaa uudelleen ensi vuonna. Pohjaesitys on
hyvä mutta ajankohta ei siihen ole oikea. Helinä Hautamäki kannatti Jarno Viitasen
esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty esittelijän esityksestä poikkeava
kannatettu esitys. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys, jossa JAA on
esittelijän ehdotus ja EI on Jarno Viitasen kannatettu esitys. Äänestysjärjestys
hyväksyttiin.
Äänestys: Kiinteistövero 2023
Kunnanjohtajan esitys JAA
Jarno Viitasen muutosesitys EI
Jaa

1 Leena Palojärvi

Ei

5

Kari-Pekka Stoor, Jarno Viitanen, Elli-Maria Kultima, Helinä Hautamäki, Tytti
Valkeapää

Tyhj
ä
0
Ääniä annettiin yhteensä 6 kappaletta, joista JAA ääniä 1 ja EI ääniä 5 kappaletta.
Äänestyksen perusteella kunnanhallitus hyväksyi Jarno Viitasen muutosehdotuksen.
Päätös
Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.
Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 13:30-13:45. Tauon
jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa.
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§ 228
Tuloveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023
ENODno-2022-366
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden
kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja
siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen
siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset
toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten
verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja
alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä.
Kunnanvaltuusto on päättänyt 10.11.2021/§ 85 Enontekiön kunnan vuoden 2022
tuloveroprosentiksi 21,25 %. Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien
määräämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa (702/2022). Lain mukaan
kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022
tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.
Vastaavasti on säädetty Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta
annetussa laissa. Säännöksen tarkoituksena on estää verotuksen kiristyminen sen
johdosta, että kuntien tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille ja valtion rahoituksen
piiriin edellyttää valtion veron korotuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2023 tuloveroprosentiksi
8,61.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Elinvoimalautakunta, § 82,18.10.2022
Hyvinvointilautakunta, § 70,20.10.2022
Kunnanhallitus, § 229, 25.10.2022
§ 229
Osavuosikatsaus 1-8/2022 kunnanhallitus ja lautakunnat
ENODno-2022-185
Elinvoimalautakunta, 18.10.2022, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan elinvoimalautakunta seuraa niiden
toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.
Ehdotus
Esittelijä: Marja-Riitta Lukkari hallintojohtaja, Kimmo Lämsä tekninen johtaja, Sarita
Helttunen varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta merkitseen alaisuuteensa kuuluvien toimialojen
osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Hyvinvointilautakunta, 20.10.2022, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi, Marja-Riitta Lukkari
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
johtava sosiaalityöntekijä, hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika 1-8 2022
2 Sosiaalitoimi 1-8 2022
Selostus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Hyvinvointilautakunta seuraa niiden
toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi johtava sosiaalityöntekijä, Marja-Riitta Lukkari
hallintojohtaja
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Hyvinvointilautakunta merkitseen alaisuuteensa kuuluvien toimialojen
osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja ja
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 25.10.2022, § 229
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika 1-8- 2022.pdf
2 Opetustoimi 1-8.2022.xlsx
3 Infrastruktuuri 1-8.2022.pdf
4 Varhaiskasvatuksen osavuosikatsaus 1-8.pdf
5 Sosiaalitoimi 1-8 2022
6 Kehittäminen ja elinvoima 1-8.2022
7 Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika 1-8 2022
8 Erikoissairaanhoito 1-8.2022.pdf
9 Hallinto 1-8.2022.pdf
10 Henkilöstö 1-8.2022.pdf
11 Kunta yhteensä 1-8.2022.pdf
12 Pelastustoimi 1-8.2022.pdf
13 Perus- ja ympäristöterveydenhuolto 1-8.2022.pdf
Selostus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Kh 1.3.2022/§ 60) mukaan lautakunnat valvovat
hallintosäännön mukaisesti alaisiaan tehtäväalueita ja antavat tarvittaessa sitovia
ohjeita määrärahojen käytön osalta. Talouden ja toiminnan seuraamista varten
toimialajohtajien ja –vastaavien on toimitettava kunnanhallitukselle,
tarkastuslautakunnalle ja ao. lautakunnalle toimialan osavuosikatsaukset (kuukaudet
1-3, 1-6, 1-9) Osavuosikatsaukset toimitetaan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessin mukaisesti. Osavuosikatsaukset on toimitettava
kunnanhallitukselle viimeistään 16.5.2022 (osavuosikatsaus 1-3), 31.8.2022
(osavuosikatsaus 1-6) ja 15.11.2022 (osavuosikatsaus 1-9).
Henkilöstömuutosten vuoksi osavuosikatsaus 1-6 on jäänyt käsittelemättä
kunnanhallituksessa ajallaan. Osavuosikatsaus tuodaan lautakunnille ja
kunnanhallitukselle talousarvio-ohjeesta poiketen myöhässä. Jotta lautakunnat ja
kunnanhallitus saavat käsiteltäväkseen ajantasaista tietoa, on osavuosikatsausten
raportointiaikaa pidennetty ajalle 1-8/2022.
Koko kunnan tasolla toimintakatetoteuma on 70 %. Tavoitearvo laskennallisesti on 67
%.
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Toimialoittain toimintakatteen toteuma on (suluissa paljonko ylitys on euroissa
elokuun 67 %:iin nähden):
Erikoissairaanhoito 78 % (321 te)
Perusterveydenhuolto 76 % (232 te). Vuoden 2022 valtion korona-avustukset on
vielä saamatta. Niiden hakuaika päättyy 4.11.
Pelastustoimi 73 % (22 te).
Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika 73 % (40 te). Lähivirkistysalueiden
kunnostaminen/ kehittäminen –hankkeen valtionavustuksen osuus on 50 % ja
oman osuuden toteuma on ollut 26 te ja tätä ei ole budjetissa huomioitu.
Hankkeessa on tehty latu-, kuntopolku- ja pyöräilyreittien perusparannusta.
Hanke alkoi jo vuonna 2021 ja silloin oma osuutemme oli 14 te ja se jäi kuitenkin
vuosikuluksi. Yhteisöille jo maksettuja koko vuoden 2022 avustuksia ei ole
jaksotettu. Niiden osuus ajalle 9-12 on noin 8 te. Nämä kaksi asiaa yhteensä
selittävät 40 teurosta noin 34 te.
Sosiaalitoimi 71 % (123 te). Palvelujen ostoissa on eniten ylitystä.
Muiden toimialojen osalta toteuma-aste on alle tai enintään 67 %.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen
osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Edelleen kunnanhallitus merkitsee lautakuntien alaisten toimialojen
osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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§ 230
Talousarvio 2023/Kunnanhallitus
ENODno-2022-298
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kunnanvaltuusto päätti 13.10.2022 § 68 talousarvioraamin vuodelle 2023. Valtuuston
päätöksen mukaan vuoden 2023 talousarviovalmistelun kehys määritellään
lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että talousarvion toimintakate on yhteensä
enintään 7,8 miljoonaa euroa. Valtuusto edellyttää, että valtuuston ja
hallituksen tekemät päätökset organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion
valmistelussa huomioon. Valtuusto edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta, että ne
laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa 21.10.2022 mennessä ja
esittelevät ne kunnanhallitukselle 25.10.2022. Edelleen valtuusto päätti, että
investointisuunnitelma vuodelle 2023 on enintään 5 miljoonaa euroa.
Kunnanhallitus käy keskustelua kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarviosta ja
-suunnitelmasta vuodelle 2023.
Esitys talousarviosta ja -suunnitelmasta annetaan kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten toimialojen talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksen 2023 tiedoksi ja jatkaa käsittelyä talousarvion laadinta-
aikataulun mukaisesti.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kunnanvaltuusto, § 68,13.10.2022
Kunnanhallitus, § 231, 25.10.2022
§ 231
Talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023-2025
ENODno-2022-298
Kunnanvaltuusto, 13.10.2022, § 68
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle,
että vuoden 2023 talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja
toimialakohtaisesti siten, että talousarvion toimintakate on yhteensä
enintään 7,8 miljoonaa euroa.
edellyttää, että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset
organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion valmistelussa huomioon.
edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja
taloussuunnitelmansa 21.10.2022 mennessä ja esittelevät ne kunnanhallitukselle
25.10.2022.
investointisuunnitelma vuodelle 2023 on enintään 5 miljoonaa euroa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus, 25.10.2022, § 231
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman
tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen
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kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen
kertynyt alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa
enintään neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Kunnan tulee
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna
ajanjaksona katetaan. (21.5.2021/419)
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha 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.
Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 18.10.2022/§ 80 ja § 83 hyväksynyt talousarvion
ja -suunnitelman vuodelle 2023. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion ja -
suunnitelman kokouksessaan 20.10.2022. Kunnanhallituksen talous-arvio ja
suunnitelma on käsitelty tässä kokouksessa.
Yhteenvetotaulukko
TALOUSARVIO 2023 / 1000 EUROA
Kunnahallitus
- Hallinto
- Ympäristöterveydenholto ja
eläinlääkintähuolto
Ateria- ja puhtauspalvelut
Elinvoimalautakunta
- Elinvoima ja kehittäminen
- Infrastruktuuri
Hyvinvointilautakunta
- Opetustoimi
- Varhaiskasvatus
- Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika
- Työllisyys
YHTEENSÄ

Toimintatuoto Toimintakulu Toimintakat
t
t
e
172
-1 840
-1 668
105
-1 193
-1 088
0

-163

-163

67
1 264
273
991
585
403
35
139
8
2 021

-484
-3 560
-803
-2 757
-4 787
-3 258
-778
-636
-115
-10 187

-417
-2 296
-530
-1 766
-4 202
-2 855
-743
-497
-107
-8 166

Talousarvioluvuista puuttuvat vielä Lapin hyvinvointialueelta saatavat vuokratuotot
Luppokodista ja virastotalon hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden tilojen osalta.
Kiinteistökuluja on kohdennettuna vielä mm. opetustoimeen, josta ne tulee vähentää.
Talousarviotavoitteiden osalta talousarvio on vielä kesken kaikkien toimialojen osalta.
Suunnitelmavuodet 2024-2025 tulee lisätä, samoin investointisuunnitelma.
Talousarvion ja -suunnitelman käsittely Enontekiön kunnassa jatkuu seuraavasti
26.10.2022 kunnanvaltuuston seminaari
17.11.2022 elinvoimalautakunta
22.11.2022 hyvinvointilautakunta
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29.11.2022 kunnanhallitus
14.12.2022 kunnanvaltuusto.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee lautakuntien toimialojen talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksen 2023 tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan talousarvion ja -
suunnitelman laadinta-aikataulun mukaisesti.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämän pykälän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko kello 15:17-15:32. Tauon jälkeen
puheenjohtaja totesi, että paikalla ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa.
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Kunnanhallitus, § 176,16.08.2022
Kunnanhallitus, § 232, 25.10.2022
§ 232
Enontekiön kunnan virasto-organisaatiouudistus
ENODno-2022-241
Kunnanhallitus, 16.08.2022, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Birgitta Eira, Marja-Riitta Lukkari
birgitta.eira@enontekio.fi, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Virasto-organisaatiouudistus luonnos 10.8.2022
Selostus
Valtakunnallinen sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus astuu voimaan
täysimääräisesti 1.12023, kun toiminnot kokonaisuudessaan siirtyvät
hyvinvointialueille. Uudistus vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kuntien toimintaan ja
talouteen. Muutoksesta johtuen, Enontekiön kunnassa tulee päivittää olemassa oleva
organisaatiorakenne kokonaisuudessaan. Ensimmäisessä vaiheessa päivitettäväksi
tulee luottamushenkilöorganisaatio, jossa on valtuustotasolla määritelty vastuualueet
ja päätöksentekoelimet. Luottamushenkilöorganisaatiopäivityksen jälkeen voidaan
prosessissa edetä seuraavaan vaiheeseen, eli virasto-organisaation uudistamiseen ja
edelleen hallintosäännön päivittämiseen uudistuksen loppuunsaattamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira
Kunnanhallitus käy asiasta evästekeskustelua, jonka pohjalta asian valmistelua
jatketaan.
Päätös
Kunnanhallitus kävi asiasta evästekeskustelun, jonka pohjalta asian valmistelua
jatketaan.

Kunnanhallitus, 25.10.2022, § 232
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari, Samuli Mikkola
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi, samuli.mikkola@enontekio.fi
hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Organisaatiouudistus kh 25.10.2022
Selostus
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Valtakunnallinen sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus astuu voimaan
täysimääräisesti 1.1.2023, kun toiminnot kokonaisuudessaan siirtyvät
hyvinvointialueille. Uudistus vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kuntien toimintaan ja
talouteen. Muutoksesta johtuen, Enontekiön kunnassa tulee päivittää olemassa oleva
organisaatiorakenne kokonaisuudessaan. Ensimmäisessä vaiheessa on päivitetty
luottamushenkilöorganisaatio, jossa on valtuustotasolla määritelty vastuualueet ja
päätöksentekoelimet. Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn
luottamushenkilöorganisaation 7.9.2022/§ 59.
Luottamushenkilöorganisaatiopäivityksen jälkeen prosessi on edetty seuraavaan
vaiheeseen, eli virasto-organisaation uudistamiseen. Luottamushenkilö- ja virasto-
organisaatiomuutokset edellyttävät hallintosäännön päivittämistä vastaamaan uutta
organisaatiota.
Enontekiön kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan
virasto-organisaatiosta. Päätös tuodaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Virasto-organisaatiomuutoksesta on järjestetty seminaari kunnanhallitukselle,
varajäsenille sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle 20.10.2022. Virasto-
organisaatiomuutosta on käsitelty yhteistoimintaryhmässä 21.10.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy virasto-organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti.
Organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2023. Edelleen kunnanhallitus päättää viedä
uudistetun virasto-organisaation tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Valtuusto
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Kunnanhallitus, § 356,21.12.2021
Kunnanhallitus, § 233, 25.10.2022
§ 233
Ateria- ja puhtauspalvelujen järjestäminen 1.1.2023 alkaen
ENODno-2021-482
Kunnanhallitus, 21.12.2021, § 356
Valmistelijat / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin pyytää kuntien kannanottoa
ruokahuollon palvelujen järjestämiseen. Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa
1.1.2023. Hyvinvointialueen tulee järjestää erilaisia tukipalveluja osana sosiaali- ja
terveyspalveluja. Ruokahuollon palveluja tarjotaan asiakkaille/potilaille eri
palveluyksiköissä, joita ovat sairaalat, terveyskeskukset ja asumispalveluyksiköt.
Lisäksi ruokahuollon palveluja tarjotaan kotiin esim. kotipalvelun asiakkaille.
Hankintalaki ei mahdollista sitä, että esimerkiksi kunnan keskuskeittiö tuottaisi
ruokahuollon palveluja sekä kunnan että hyvinvointialueen palveluyksiköihin.
Tulevassa palveluiden järjestämisessä on tunnistettu muutamia päävaihtoehtoja sekä
niiden uhkia ja mahdollisuuksia:
1) Kunta tuottaa tarvitsemansa ruokapalvelut (koulut ja päiväkodit) omana palveluna
tai muulla tavoin esimerkiksi kilpailuttamalla tarvitsemansa palvelut.
Oma tuotanto on riippumatonta muista toimijoista. Kaikki ratkaisut ovat omissa
käsissä. Uhkana on yksikköhintojen nousu tuotantomäärien laskiessa. Käytännössä
ruokapalvelujen toiminta joudutaan tässä vaihtoehdossa minimoimaan
kesäkuukausien ajaksi ja niistä voi seurata henkilöstövaikutuksia.
2) Hyvinvointialue tuottaa tarvitsemansa ruokapalvelut (soten) omana tuotantona tai
muulla tavoin. Hyvinvointialueen kannalta ruokapalvelujen järjestäminen
pelkästään omana palveluna olisi erittäin haasteellista, mikäli toiminnan tulee
olla käynnissä 1.1.2023. Suurimmat haasteet tulevat tilakysymyksistä, koneista,
laitteista ja henkilöstöstä. Hyvinvointialue voi myös kilpailuttaa tarvitsemansa palvelut
markkinoilla. Kilpailuttamisen lopputulos voisi olla hyvin monitahoinen. Isoimmat
kohteet kiinnostavat eniten, pienimpiin ei välttämättä saisi tarjouksia lainkaan.
3) Kunnat ja hyvinvointialue perustavat yhteisen sidosyksikön,
esimerkiksi osakeyhtiön, joka tuottaa palveluja kunnille, ostaa tarvittaessa palveluja
kunnilta, tuottaa palveluna hyvinvointialueelle ja ostaa tarvittaessa palveluja
hyvinvointialueelta (ns. inhouse sidosyksikkö). Yhteinen sidosyksikkö, esimerkiksi
osakeyhtiö, mahdollistaisi nykyisten resurssien käytön myös jatkossa.
Käytännössä ruokapalvelut siirrettäisiin liikkeenluovutuksella esim. osakeyhtiön
toiminnaksi ja toiminta jatkuisi aiempien resurssien avulla. Kunta ja hyvinvointialue
ostaisivat palvelun sidosyksiköltä ja sidosyksikkö tarvitsemansa palvelut kunnilta
tai hyvinvointialueelta. Sidosyksikön kohdalla yksi merkittävä kysymys on se, miten
pienimpien kuntien vaikutusvalta voidaan todellisuudessa taata sidosyksikköaseman
vaatimusten mukaisesti.
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4) Jokin muu vaihtoehto. Muu vaihtoehto voi olla jokin edellisen kohtien 1 - 3
yhdistelmä esim. alueelliset sidosyksiköt tai muu alueellisesti rajattu ratkaisu. Kunta
voi myös teoriassa perustaa markkinoilla toimivan osakeyhtiön, joka voisi osallistua
mahdollisiin hyvinvointialueen kilpailutuksiin. Samalla kunnan tulee tällaisessa
tilanteessa avata omat palvelutarpeet markkinaehtoiselle kilpailulle.
Enontekiöllä on tällä hetkellä kolme valmistuskeittiötä:
Hetan alueen valmistuskeittiöt (Ala-aste, yläkoulu, lukio ja Luppokodin keittiöt)
yhdistettiin keskuskeittiöksi vuonna 2003. Keittiö toimii vuonna 2005 remontoiduissa
tiloissa koulukeskuksessa. Laitteistoa on osittain uudistettu ja muutettu
käyttötarkoituksen mukaisesti, mm. uunikapasiteettia nostettu. Keittiöiden yhdistyttyä
Luppokodin keittiö muuttui jakelukeittiöksi, päiväkoti Riekossa toimii myös
jakelukeittiö.
Keskuskeittiöltä lähtee ateriapalveluja varhaiskasvatukseen, koulukeskukseen,
ikääntyneiden yksikköön Luppokodille, kotipalveluaterioita asiakkaiden kotiin,
toimintakeskus Hyrylään, sekä henkilöstöaterioita kunnan ja terveysaseman
henkilöstölle. Päivittäinen ateriamäärä on keskimäärin 250 ateriaa / arkipäivä. Lisäksi
valmistetaan viikonlopuiksi ateriat niin Luppokodille kuin kotipalveluasiakkaille,
normaali viikonlopun tarve on n. 115 ateriaa. Lisäksi toimintaan kuuluvat koululaisten
välipalat, kokoustarjoiluja ja erilaisten kunnan tapahtumien ruokahuoltoon
osallistuminen.
Kaksi muuta keskuskeittiöön alaista valmistuskeittiötä ovat Karesuvannon ja
Kilpisjärven kouluilla. Näistä keittiöistä toimitetaan ruokaa koulujen lisäksi myös
varhaiskasvatukseen ja kotipalveluaterioita vanhuksille tarpeen mukaan.
Karesuvannossa ateriamäärä on noin 50 ateriaa koulupäivinä, Kilpisjärvellä
ateriamäärä on n. 30 ateriaa koulupäivinä. Pitkät välimatkat ovat olennainen syy
keittiörakenteen ylläpitämisessä tällä laajuudella. Järjestelmällä pidetään yllä myös
varautumista poikkeusolojen ruokahuollon hoitamiseen koko kunnan alueella.
1. Mikäli Enontekiöllä keskitettäisiin ateriapalvelu pelkästään varhaiskasvatuksen ja
koulun tarpeeseen, se tietää yksikköhinnan nousua, koska ateriamäärät
pienenevät. Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen lapsimäärien ja koulujen
oppilasmäärien väheneminen lisää suuntausta edelleen. Vaikutus henkilöstöön on
pienentävä, lähiruoan käyttö vähenee valmistettavien ateriamäärien pienentyessä.
Yksin toimivalle pienelle kunnalle tuo haastetta myös kilpailukyvyn heikkeneminen
hankintojen osalta, kun hankintamäärät ovat pieniä.
2. Mikäli hyvinvointialue kilpailuttaisi omat palvelut, riskinä on, ettei tänne saada
tarjouksia. Täällä ovat pitkät välimatkat ja pienet ateriamäärät, mitkä nostavat
kustannuksia verrattuna isompien paikkakuntien ruokapalveluihin. Hyvinvointialueen
ruokapalveluihin siirtyisi Luppokodin, toimintakeskuksen, hyvinvointialueen
henkilöstön ja kotipalvelun ateriat Hetassa. Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä
hyvinvointialueen ruokapalveluihin siirtyisi kotipalveluateriat. Koska täällä ei ole
lähistöllä sote-puolen keittiötä, ruoka tulisi kauempaa. Tällöin oman alueen lähiruoan
käyttömahdollisuus muuttuu epävarmaksi. Työpaikkojen väheneminen voi olla myös
mahdollista.
3. Liittyminen kuntien yhteiseen sidosyksikköön, in house -malliin.Tällä
toimintamallilla siirtyminen hyvinvointialueen 1.1.2023 muutos asiakkaille ei näkyisi,
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aterioita tuotetaan olemassa olevista keittiöistä edelleen kaikille ikäryhmille.
Mahdollisuutena on myös yhteistyön lisääntyminen niiden kuntien kanssa, jotka
lähtevät tätä toimintamallia toteuttamaan. Saadaanko toimintamallilla
kustannussäästöjä, jotka hyödyntävät kuntaa jatkossa? Yksi isompi toimija on
vahvempi isommalla volyymilla. Pienen kunnan vaikutusvalta isommassa yhtiössä,
miten saadaan oma ääni kuulumaan?
4. Kunnan oma yhtiö olisi kilpailutuksessa samalla viivalla muiden kilpailutukseen
osallistuvien kanssa. Hyvinvointialue hankkii ateriat kilpailussa parhaiten pärjäävältä.
Meillä on lisäksi pienet määrät, ei houkuttele kilpailuun. Paikkakunnalla tai lähialueella
ei ole toimijoita, mitkä olisivat potentiaalisia ruokapalvelun tarjoajia kuntien
joukkoruokailuun. Vanhusruokailussa tarvitaan esimerkiksi erikoisruokavalioita ja
rakennemuunnettuja ruokia päivittäin, ruokapalvelun tuottajalla tulee olla osaamista
myös tällä alueella.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus kannanottonaan päättää, että Enontekiön kunta liittyy in house -
sidosyksikköön hyvinvointialueen ruokapalvelujen järjestämisen osalta.
Järjestelyllä varmistetaan ruokapalvelujen kustannustehokkuus, saatavuus koko
kunnan alueella kaikille asiakasryhmille niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissa eikä
järjestelyllä ole ainakaan lyhyellä tähtäyksellä tarkasteltuna negatiivisia
henkilöstövaikutuksia.
Päätös
Esittelijä teki kokouksessa uuden päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus kannanottonaan päättää, että Enontekiön kunta on in house -yhtiön
jatkovalmistelussa mukana.
Lopulliset päätökset asiasta tehdään yhtiön perustamisvaiheessa.
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän kokouksessa muuttaman
päätösesityksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 25.10.2022, § 233
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.
Muutokseen liittyvän lainsäädännön vuoksi kunnat eivät voi tuottaa suoraan
ateriapalveluja hyvinvointialueelle tai päinvastoin, vaan toiminta on yhtiöitettävä.
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Lapin hyvinvointialue perusti Lapin Ateriapalvelut Oy -nimisen yhtiön kesäkuussa 2022
ja tämän yhtiön osakkaiksi pyydettiin kuntia Lapin alueelta. Aluehallitus on 14.9.2022 §
259 pyytänyt yhtiön osakkaiksi tulevia kuntia tekemään päätöksen osakkaaksi
liittymisestä 31.10.2022 mennessä. Lisäksi aluehallitus pyysi, että kunnat, jotka eivät
halua liittyä yhtiöön, käynnistävät omien ruokapalvelujensa yhtiöittämisen.
Keskusteluja on käyty valmistelun aikana hyvinvointialueen valmistelijoiden ja kuntien
välillä sekä kunnan sisällä ja Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakkaiksi on liittymässä vain
muutama kunta tämän hetken tietojen mukaan. Esimerkiksi Sodankylän
kunta perustaa oman ateriapalveluja tuottavan in-house-yhtiön, Pohjois-Lapin Ruoka
Oy:n.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
1. Enontekiön kunta ei liity osakkaaksi Lapin Ateriapalvelut Oy -nimiseen yhtiöön ja
2. kunta ryhtyy selvittämään ja valmistelemaan ateria- ja puhtauspalvelujen osalta
muita vaihtoehtoja, jotka ovat a) ateria- ja puhtauspalvelut yhtiöitetään
itsenäiseksi yhtiöksi ja b) ateria- ja puhtauspalvelut liitetään Enontekiön
olemassaolevaan tytäryhtiöön ja c) mietitään vaihtoehtoa, jossa kunta yhtiöittää
palvelut, mutta hyvinvointialue on mukana vähemmistöosakkaana.
Kokouskäsittely
Tämä pykälä käsiteltiin kokouksessa § 225 jälkeen.
Sari Norrgård ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Seija Keskitalo oli kunnanhallituksen kuultavana
asiaan liittyen ennen päätöksentekoa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Sari Norrgård
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§ 234
Konserniyhtiöiden yhtiökokousedustajien nimeäminen
ENODno-2021-254
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Enontekiön kunnan konserniohjeen 24.6.2009/§ 5 kohta 8-10 mukaan kunnanhallitus:
nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin
kokouksiin
antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville
henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin
antaa yhtiökokousedustajille ohjeita hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan
valinnasta.
Kunnanhallituksen tulee nimetä yhtiökokousedustaja seuraaviin kuntakonsernin
yhtiöihin:
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot
Enontekiön kehitys Oy
Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalo
Enontekiön Vesihuolto Oy
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan
asuntojen, Enontekiön kehitys Oy:n, Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalon ja
Enontekiön Vesihuolto Oy:n yhtiökokouksiin. Edelleen kunnanhallitus antaa ohjeet
yhtiökokousedustajille kunnan kannasta käsiteltäviin asioihin sekä ohjeita hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.
Kokouskäsittely
Jarmo Näkkäläjärvi ja Outi Kurkela ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko kello 16:34-16:45.
Päätös
Yhtiökokousedustajiksi Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen, Enontekiön
kehitys Oy:n, Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalon ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n
yhtiökokouksiin valittiin kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja
kunnanhallituksen puheenjohtaja. Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin
hallintojohtaja, valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen 1.
varapuheenjohtaja.
Hallituksen jäsenistä käytiin evästyskeskustelu.
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§ 235
Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Samuli Mikkola
samuli.mikkola@enontekio.fi
kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten
ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.
Kunnanjohtaja toi tiedoksi seuraavat asiat
Kunnanjohtajan ja NEVE Oy toimitusjohtajan tapaaminen 25.10.2022
Ilmoitus velkojille sulautumissuunnitelman rekisteröimisestä KOY Enontekiön
virastotalo
Kunnanjohtajan kirje yrityksille
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kunnanjohtaja toi kokouksessa esille lisäksi seuraavat asiat:
Tapaaminen Muonion kunnanhallituksen kanssa 3.11.2022 klo 09 alkaen Jussan
Tuvalla. Tapaaminen alkaa aamukahvilla, jonka jälkeen keskustelutilaisuus
yhteismarkkinoinnin tulevaisuuteen liittyen. Tilaisuuden päätteeksi lounas noin kello
11:30.
Vt 21 korjauksen suunnittelun eteneminen Palojoensuu-Maunu välistä. Edellisessä
kokouksessa käsiteltiin mm. luontoselvityksiä, vesistöasioita ja ympäristövaikutusten
arviointeja.
Kilpisjärven osayleiskaavan kokous 25.10.2022. Käytiin lävitse kaavaa
yksityiskohtaisesti. Kaavakartta piirretään puhtaaksi 28.11. pidettävään Kilpisjärven
työpajaan. Työpajan ohjelmarunko esiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa.
Työpajasta pitää informoida alueen yrityksiä, ihmisiä ja sidosryhmiä.
Kunnanhallitus 29.11.2022 Kilpisjärvellä.
Maakuntajohtajan, ELYn ja TE-toimiston seutukuntakierros Kolarissa 11.10.2022.
Enontekiöltä tilaisuuteen osallistuivat valtuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Kunnanjohtaja vierailee Storfjordissa 16-17.11.2022. Keskusteluissa mm. Infraan,
matkailuun ja rajat ylittävään yrittäjäyhteistyöhön liittyvät asiat.
Ylimääräinen kunnanhallitus pidetään valtuustoalotteiden käsittelyä varten 2.11.2022
klo 16:30 alkaen. Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin välityksellä.
Sari Norrgård poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:11.
Päätös
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§ 236
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit
kokouksista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Helinä Hautamäki toi terveiset hyvinvointilautakunnasta 20.10.2022.
Leena Palojärvi osallistui 10.10.2022 Lapin liiton järjestämään koulutukseen "Miten
puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen kunnallisen luottamuselimen kokouksessa?".
Koulutuksessa oli mukana myös Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela, hallintojohtaja ja
kunnanjohtaja. Koulutuksesta on tallenne.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 237
Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella
kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Elli-Maria Kultima esitti, että hallintojohtajan palkka tarkistetaan sovitun mukaiseksi ja
maksetaan takautuvasti.
Kultima toi esille, että LSHP: erikoissairaanhoidossa on vuodeosastoilla henkilöitä,
jotka eivät kuuluisi sinne, mutta jotka vievät paikan sellaiselta jotka tarvitsivat
esimerkiksi kirurgisia toimenpiteitä varten vuodepaikan. Kultima kysyi, onko
Enontekiöllä vielä olemassa seurantaryhmä, joka voisi ottaa asian esille LSHP:ssä.
Tytti Valkeapää esitti kysymyksen kirjaamon toiminnasta. Kirjaamoon on lähetetty
viestejä välitettäväksi luottamushenkilöille, mutta niin ei ole toimittu. Valkeapää kysyi,
kuka päättää mitä viestejä välitetään edelleen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 238
LISÄPYKÄLÄ: Ajoneuvojen siirto Lapin hyvinvointialueelle v. 2023
ENODno-2022-367
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta koskevassa laissa
626/2021, 23 pykälässä säädetään kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtymisestä
hyvinvointialueelle seuraavasti:
Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle
kuuluvaan pykälässä toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta,
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.
Hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden osakkeet 2 momentissa
tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta.
Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos
osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.
Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry sellainen kunnan
omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta omistaa työterveyshuoltolaissa (1383
/2001) säädettyjen velvoitteidensa täyttämiseksi.
Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun ottamatta kunta ja
hyvinvointialue voivat sopia irtaimen omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1
momentissa säädetään.
Enontekiön kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla, ikääntyvien palvelujen
käytössä on kolme ajoneuvoa; Volkswagen Passat CLP-576, Volkswagen Passat VZS-
804 ja Nissan Note XCL-769. Ajoneuvojen käyttökustannuksista on vastannut sosiaali-
ja terveyspalvelujen toimiala.
Enontekiön kunnan tulee tehdä päätös siitä, siirtyvätkö kunnan omistuksessa olevaan
irtaimeen omaisuuteen kuuluvat ajoneuvot hyvinvointialueelle 1 momentin
mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Mikäli kunta katsoo, että se ei näe tarkoituksenmukaiseksi
siirtää omistuksessaan olevia ajoneuvoja hyvinvointialueelle voi kunta toimia 4
momentissa tarkoitetulla tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
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koskevan lain 626/2021, 23 §, 4 momentin mukaisesti siten, että Enontekiön kunta
sopii Lapin hyvinvointialueen kanssa, etteivät kunnan omistuksessa olevat
ajoneuvot siirry Lapin hyvinvointialueelle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Lapin hyvinvointalue Julius Fagerström
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Muutoksenhakukielto
§222, §223, §224, §225, §226, §227, §228, §229, §230, §231, §235, §236, §237
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§232, §233, §234, §238
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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 katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

