Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
18.10.2022

Aika

18.10.2022, klo 14:05 - 15:07

Paikka

Kunnanhallituksen huone /etäyhteys (Teams)

9/2022

1 (15)

Käsitellyt asiat
§ 77

Kokouksen järjestäytyminen

§ 78

Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

§ 79

Ilmoitusasiat

§ 80

Talousarvio 2023/Infrastruktuuri

§ 81

Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

§ 82

Elinvoimalautakunta osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

§ 83

Talousarvioesitys 2023 / Kehittäminen ja elinvoima

§ 84

Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
18.10.2022

9/2022

2 (15)

Saapuvilla olleet jäsenet
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§ 77
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.
Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään
seitsemän päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.
fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia,
tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen
alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
Ehdotus
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Elinvoimalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Daniela Huberin ja Anja-Maija
Lundellin.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
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§ 78
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Ehdotus
Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei
elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Ei tehtyjä viranhaltijapäätöksiä.
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§ 79
Ilmoitusasiat
Oheismateriaali
1 Kemijoen vesistötarkkailu 2021
2 Tornion-Muonionjoen vesistötarkkailu 2021
3 Ounasjoen vesistötarkkailu 2021
Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Tekninen johtaja
Eurofins Ahma Oy
16.9.2022
- Ounasjoen vesistötarkkailu vuonna 2021 (oheismateriaali)
19.9.2022
- Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 2021 (oheismateriaali)
30.9.2022
- Tornion-Muonionjoen vesistötarkkailu 2021 (oheismateriaali)
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, tekninen johtaja
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi kolme vesistötarkkailuraporttia.
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Kunnanhallitus, § 196,30.08.2022
Kunnanhallitus, § 210,04.10.2022
Elinvoimalautakunta, § 80, 18.10.2022
§ 80
Talousarvio 2023/Infrastruktuuri
ENODno-2022-298
Kunnanhallitus, 30.08.2022, § 196
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025 laadintaohje
Selostus
Hallintosäännön 60 §:n mukaisesti kunnanhallitus hyväksyy talousarvion
laadintaohjeet. Talousarvion laadintaohjetta on päivitetty vastaamaan vuonna 2022
otetun taloussuunnittelu ja -raportointiohjelman tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjeessa
on huomioitu tuleva luottamusorganisaatiouudistus. Uudistuksen mahdolliset
tarkennukset huomioidaan talousarvioprosessissa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025
laadintaohjeet toimialoille.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 04.10.2022, § 210
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2023-2025.
Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioraamin.
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat
talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat
tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
18.10.2022

9/2022

7 (15)

Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai
nettomääräisenä. Investointiosaan otetaan investoinnit, joiden arvo on vähintään 10
000 euroa (alv 0 %)
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 o 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.
Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 30.8.2022.
Talousarvion laadintaohjeessa määritellään, että eri toimielinten ym. talousarvion ja –
suunnitelman käsittelyn aikataulut ovat seuraavat:
Elinvoimalautakunta 18.10.2022
Hyvinvointilautakunta 20.10.2022
kunnanhallitus 1. käsittely 25.10.2022
kunnanhallitus 2. käsittely 29.11.2022
Lautakuntien talousarvioesitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle 21.10.2022
mennessä. Tarvittaessa kunnanhallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen
talousarvioon liittyviä asioita voidaan päivittää/täydentää lautakunnissa.
Konserniyhtiöiden talousarvioesitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle
21.10.2022
Talousarvio viedään 14.12.2022 valtuustoon hyväksyttäväksi.
Talousarvioon liittyvä valtuustoseminaari järjestetään 26.10.2022.
Hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alussa muuttaa merkittävästi kuntien
talousarviota. Palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille tarkoittaa, että Enontekiön
kunnan toimintakate vuoden 2022 talousarvioluvuilla ilman konserniyhtiöitä
laskee 16,7 miljoonasta eurosta noin 7,7 miljoonaan euroon. Kuntien
tuloveroprosentista leikataan 12.64 %-yksikköä hyvinvointialueen palvelujen
rahoittamista varten.
Enontekiön kunnassa on käynnissä organisaatiouudistus. Valtuusto on 7.9.2022
hyväksynyt luottamushenkilöorganisaatiouudistuksen ja loppuvuoden 2022 aikana
uudistetaan myös virasto-organisaatio.
Vielä käynnissä olevan organisaatiouudistuksen vuoksi ei talousarvioraamia voi
sitovasti vahvistaa eri toimialoille. Talousarvion laatimiseksi talousarvioraami tulee
kuitenkin päättää valtuustossa. Vuoden 2023 talousarvioraamiksi esitetään vuoden
2022 päätettyä talousarviota vähennettynä hyvinvointialueelle siirtyvä osa toiminnasta
sekä huomioituna kustannusten nousu noin 2 %.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Esittelijän muutettu päätösehdotus
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Kunnanhallitus päättää 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.
investointisunnitelma vuodelle 2023 on enintään 5 miljoonaa euroa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Elinvoimalautakunta, 18.10.2022, § 80
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
tekninen johtaja
Kunnahallitus päätti 4.10.2022 § 210 Talousarvioraamin 2023. 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.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
elinvoimalautakunnann alaisen infrastruktuuritoimialan talousarvioesityksen ja BSC-
kortin hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2023.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
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§ 81
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2022-8
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 9 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista
kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.
Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 82
Elinvoimalautakunta osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022
ENODno-2022-185
Valmistelija / 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.
Tiedoksi
kunnanhallitus, tarkastuslautakunta
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Kunnanhallitus, § 196,30.08.2022
Kunnanhallitus, § 210,04.10.2022
Elinvoimalautakunta, § 83, 18.10.2022
§ 83
Talousarvioesitys 2023 / Kehittäminen ja elinvoima
ENODno-2022-298
Kunnanhallitus, 30.08.2022, § 196
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025 laadintaohje
Selostus
Hallintosäännön 60 §:n mukaisesti kunnanhallitus hyväksyy talousarvion
laadintaohjeet. Talousarvion laadintaohjetta on päivitetty vastaamaan vuonna 2022
otetun taloussuunnittelu ja -raportointiohjelman tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjeessa
on huomioitu tuleva luottamusorganisaatiouudistus. Uudistuksen mahdolliset
tarkennukset huomioidaan talousarvioprosessissa.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025
laadintaohjeet toimialoille.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 04.10.2022, § 210
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2023-2025.
Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioraamin.
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat
talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat
tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
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Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai
nettomääräisenä. Investointiosaan otetaan investoinnit, joiden arvo on vähintään 10
000 euroa (alv 0 %)
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 o 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.
Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 30.8.2022.
Talousarvion laadintaohjeessa määritellään, että eri toimielinten ym. talousarvion ja –
suunnitelman käsittelyn aikataulut ovat seuraavat:
Elinvoimalautakunta 18.10.2022
Hyvinvointilautakunta 20.10.2022
kunnanhallitus 1. käsittely 25.10.2022
kunnanhallitus 2. käsittely 29.11.2022
Lautakuntien talousarvioesitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle 21.10.2022
mennessä. Tarvittaessa kunnanhallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen
talousarvioon liittyviä asioita voidaan päivittää/täydentää lautakunnissa.
Konserniyhtiöiden talousarvioesitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle
21.10.2022
Talousarvio viedään 14.12.2022 valtuustoon hyväksyttäväksi.
Talousarvioon liittyvä valtuustoseminaari järjestetään 26.10.2022.
Hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alussa muuttaa merkittävästi kuntien
talousarviota. Palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille tarkoittaa, että Enontekiön
kunnan toimintakate vuoden 2022 talousarvioluvuilla ilman konserniyhtiöitä
laskee 16,7 miljoonasta eurosta noin 7,7 miljoonaan euroon. Kuntien
tuloveroprosentista leikataan 12.64 %-yksikköä hyvinvointialueen palvelujen
rahoittamista varten.
Enontekiön kunnassa on käynnissä organisaatiouudistus. Valtuusto on 7.9.2022
hyväksynyt luottamushenkilöorganisaatiouudistuksen ja loppuvuoden 2022 aikana
uudistetaan myös virasto-organisaatio.
Vielä käynnissä olevan organisaatiouudistuksen vuoksi ei talousarvioraamia voi
sitovasti vahvistaa eri toimialoille. Talousarvion laatimiseksi talousarvioraami tulee
kuitenkin päättää valtuustossa. Vuoden 2023 talousarvioraamiksi esitetään vuoden
2022 päätettyä talousarviota vähennettynä hyvinvointialueelle siirtyvä osa toiminnasta
sekä huomioituna kustannusten nousu noin 2 %.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Esittelijän muutettu päätösehdotus
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Kunnanhallitus päättää 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.
investointisunnitelma vuodelle 2023 on enintään 5 miljoonaa euroa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Elinvoimalautakunta, 18.10.2022, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Samuli Mikkola
samuli.mikkola@enontekio.fi
kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päätti 4.10.2022 § 210 Talousarvioraamin 2023. 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.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
elinvoimalautakunnan alaisen kehittämisen ja elinvoiman toimialan
talousarvioesityksen ja toiminnallisten talousarviotavoitteiden hyväksymistä
oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2023.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
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§ 84
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Päätös
Sirpa-Liisa Korva toi esille, että Wilman kautta huoltajille tulee paljon viestejä. Korva
toivoo, että elinvoimalautakunta tekee kyselyn vanhemmille Wilman käyttämisestä
puolen vuoden välein. Kyselyyn 3 kysymystä ja kullekin kysymykselle vastauslaatikko
tai monivalintakysymys. Kyselyyn tulisi voida vastata anonyymisti.
Koulun säännöt on tehty 2013 ja opetussuunnitelmakin on muuttunut sen jälkeen.
Koulun säännöt tulisi saattaa ajan tasalle.
Per-Oula Juuso toi kuntosalin käyttäjien toiveen, että kuntosali olisi avoinna 00:00
saakka.
Lautakunta keskusteli sähkön säästöstä mm. valaistuksen sammuttamisesta yöksi ja
viikonlopuiksi. Sovittiin, että lähetetään kunnan toimialoille ja konserniyhtiöille kysely
siitä, millä toimenpiteillä sähköä voitaisiin säästää.

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta
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Muutoksenhakukielto
§77, §78, §79, §80, §81, §82, §83, §84
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.

