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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Palojärvi, puheenjohtaja
Pekka Tjäderhane, 1. varapuheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Viitanen
Kari-Pekka Stoor
Heikki Järvistö
Tytti Valkeapää, poistui 15:48
Muut saapuvilla olleet
Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, sihteeri
Birgitta Eira, Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, esittelijä
Markus Aarto, pelastusjohtaja, Lapin pelastuslaitos, saapui 15:00, poistui 15:25
Harri Saarnisaari, Oulun yliopisto, tutkimushanke, saapui 12:35, poistui 12:50
Poissa

Helinä Hautamäki
Janne Näkkäläjärvi
Outi Kurkela, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Leena Palojärvi
Puheenjohtaja

Esko Rautiainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
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§ 294
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
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Kari-Pekka Stoor
ja Jarno Viitanen. Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
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§ 295
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
ENODno-2021-414
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen, Markus Viljanen
esko.rautiainen@enontekio.fi, markus.viljanen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja, Pääkirjanpitäjä-controller
Selostus
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä
muiden verojen perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain 91 a § mukaan kunnan ja seurakunnan tulee
ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun
17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin
neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa
säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa,
verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.
Tuloveroprosentti on vuonna 2021 ollut 21,25.
Ennakkoarvion mukaan vuonna 2021 verotulot olisivat yhteensä 6 670 000 euroa,
josta - kunnallisveroa kertyy arviolta 5 220 000 euroa, - maksuunpantua
kiinteistöveroa 830 000 euroa ja yhteisöveroa 450 000 euroa.Verotulokertymä
vuodelle 2021 on arvioitu talousarvioesitykseen Kuntaliiton veroennustekehikon
pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallinnon verotilasto eli ns.
maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä
ja Verohallinnon ennakkotietoja. Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu
maksuunpanotilastosta ja tilityserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat
Verohallinnon kiinteistötiedot.
Vuoden 2022 talousarvioehdotusta ollaan laatimassa samoilla tulovero- ja
kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2021.
Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2022 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 5 400
000 euroa, kiinteistöveron määräksi 820 000 euroa ja yhteisöveron määräksi 460 000
euroa.
Kunnan tuloveroprosentin muutos 0,25 % -yksiköllä lisäisi tuloverojen määrää n. 60
000 euroa. Lapin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on v. 2021 21,17 ja koko
maan 20,02.
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2022 tuloveroprosentiksi
21,25.
Päätös
Ennen tämän asian käsittelyä kuultiin Oulun yliopiston edustaja Harri Saarnisaarta 6G-
hankkeesta sekä siihen liittyvistä tutkimuksista klo 12:35 - 12:50, jolloin kokous oli
varsinaisten asioiden käsittelyn osalta keskeytyksissä
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän päätöksen asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
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§ 296
Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022
ENODno-2021-414
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen, Markus Viljanen
esko.rautiainen@enontekio.fi, markus.viljanen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja, Pääkirjanpitäjä-controller
Kiinteistöverolain 11 § mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee
ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17 päivänä.
Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan
- tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö
- erottamaton määräala ja
- varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat.
Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2022 ovat seuraavat:
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 %
- Vakituisen asunnonrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 1,00 %
- Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin 2,00 – 6,00 %
- Yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00-2,00 %
- Voimalaitosten veroprosentin välille 0,93-3,10 %.
Enontekiön kunnan vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00%
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2022
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00%
- voimalaitos 0,93 %
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- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän päätöksen asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
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§ 297
Kunnanhallitustyöskentelyn ohjeet 2021-2025
ENODno-2021-316
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Esko Rautiainen, Matti Ikonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, esko.rautiainen@enontekio.fi, matti.
ikonen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, vs.hallintojohtaja, Henkilöstöjohtaja
Oheismateriaali
1 Huoneentaulu
Verkkojulkisuus rajoitettu,
2 Hyvä hallitustyöskentely
Verkkojulkisuus rajoitettu,
Kunnanhallituksen asema kunnan johtamisessa on keskeinen. Kunnanhallitus johtaa
kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta (Kuntalaki 38 §).
Kunnanhallituksen tulee kuntalain 39 §:n mukaan:
1. vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta;
3. valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa;
4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5. vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6. vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7. huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kunnanhallitus on kunnan tärkein organisoija valmistellessaan valtuuston asiat ja
huolehtiessaan niiden täytäntöönpanosta. Hallitus ohjaa poliittisena johtajana myös
lautakuntien toimintaa. Tässä toiminnassa on tärkeää, että hallituksella on
kokonaisnäkemys siitä, mihin kunta on menossa. Kunnan strategiset linjaukset
määritellään valtuuston hyväksymässä strategiassa ja hallitus soveltaa niitä
poliittisessa ohjauksessaan.
Työskentelynsä kehittämiseksi hallituksen on hyvä määritellä hyvän
hallitustyöskentelyn pelisäännöt. Sen avulla hallitus suuntaa työtään strategiseen
suuntaan, määrittelee roolinsa konserniohjauksessa sekä toimintaperiaatteet
yhteistyölle eri tahojen kanssa. Näistä keskeisiä ovat suhde valtuustoon,
kunnanjohtajaan, lautakuntiin sekä kuntien yhteistoimintaorganisaatioihin. Hyvän
hallitustyön periaatteisiin kuuluvat myös kokous- ja työskentelymenettelyihin sekä
viestintään ja hallitustyön arviointiin liittyvät pelisäännöt. Kunnan yhteistöstä on
sovittu myös kunnanjohtajan johtajasopimuksessa, joka tulee ottaa yhteistyötä
kehitettäessä huomioon.
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Kuntaliitto on julkaissut suosituksen hyvästä hallitustyöskentelystä
(oheismateriaalina). Opas on työstetty yhteistyössä Kuntaliiton, FCG:n ja pilottikuntien
kanssa.
Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnissa ryhdytään soveltamaan hyvän
hallitustyöskentelyn periaatteita. Kunnissa tulisi sopia hallitustyöskentelyn poliittisista
pelisäännöistä ja määritellä hallituksen työn painopisteet.
Hyvä hallitustyöskentely muodostuu seuraavanlaisista elementeistä:
strategisuus
hallitusohjelma poliittisena sopimuksena
konserniohjaus
yhteistyö valtuuston ja lautakuntien kanssa
yhteistyö kunnanjohtajan kanssa
yhteistyö yhteistoimintaorganisaatioiden kanssa
hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimintaedellytykset
puheenjohtajan ja jäsenten taitoalueet
kokous- ja työskentelymenetelmät
ulkosuhteet
maine ja viestintä sekä työskentelyn arviointi.
Uuden kunnallisvaalikauden alussa on tärkeätä miettiä kunkin päätöksentekoelimen
roolia, tehtäviä ja työskentelykulttuuria.
Yhä enemmän voimavaroja on kuitenkin suunnattava strategiseen toimintaan. Sen
avulla suunnataan tulevaisuuteen ja luodaan edellytyksiä
kuntajohtamiselle. Vaalikauden näkymät edellyttävät muutosjohtajuutta ja kykyä
suunnata toimintaa uusiin suuntiin sekä uudistumista.
Onnistunut hallitustyö edellyttää kunnanhallituksen jäseniltä yhteistyökykyä, laajaa
poliittista ymmärrystä, kykyä toimia verkostoissa ja konsernissa, vuorovaikutustaitoja
sekä toki perustietoja kunnan toimintaa sääntelevistä normeista. Nämä taitovaateet
eivät ole vähäisiä. Siksi vaalikauden alussa on tarpeellista panostaa koulutukseen ja
valmennukseen. Hyvän kulttuurin luomiseen kannattaa käyttää aikaa, oppia jo
olemassaoleville hyville käytännöille ja sopia pelisäännöistä, mistä ei ole jo aiemmin
sovittu.
Kunnallisten luottamushenkilöiden työskentelyedellytykset on asianmukaisesti
turvattava. Jo pelkät kokoukset vaativat paljon aikaa puhumattakaan
valmistautumisesta ja muusta asiaan liittyvästä toiminnasta. Ammattitaitoinen
valmistelu on aina perusedellytys hallitustyön onnistumiselle.
Hallitus on kunnanjohtajan tiivis yhteistyökumppani. Johtamisen järjestäminen onkin
hallituksen keskeisiä vastuita. Johtamisessa tulee toimia kunnanjohtajan
johtajasopimuksen mukaisesti. Menestyvän kunnan tunnusmerkkeihin kuuluu aina
hyvä johtaminen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistötä ja
kunnanjohtaja henkilöstöorganisaation työtä. On myös muistettava
kunnanhallituksen rooli henkilöstöpolitiikassa ja työnantajana toimiminen.
Hyvän hallitustyöskentelyn periaatteiden soveltaminen on tarpeellinen erityisesti nyt,
kun kunnat ovat aiempaa voimakkaammassa ja monitahoisemmassa
muutostilanteessa. Muutoksen toteuttaminen edellyttää vahvaa johtajuutta, jonka
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toimivuutta voidaan edistää määrätietoisilla toimenpiteillä. Kunnan johtamisen
onnistumiseksi ja yhteistön takaamiseksi on tärkeää, että kunnalla on yhteinen
suunta, johon sitoudutaan sekä poliittinen yhteistyö toimii, johtoryhmän yhteistyö
toimii, lautakuntien ja esittelijöiden välinen yhteistyö toimii. Tärkein poliittisen ja
viranhaltijoiden välinen rajapinta on kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välinen
toimiva yhteistyö, jota kaikkien toimijoiden tulee tukea.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut asiat ja päättää ottaa
käyttöön Kuntaliiton julkaisun Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä. Lisäksi
kunnanhallitus sitoutuu noudattamaan Enontekiön kunnan huoneentaulua.
Äänestykset
Esittelijä: "JAA" Pekka Tjäderhane: "EI"
Jaa
Elli-Maria Kultima
Tytti Valkeapää
Ei
Kari-Pekka Stoor
Pekka Tjäderhane
Jarno Viitanen
Leena Palojärvi
Heikki Järvistö
Päätös
Merkittiin kokoustauko klo 13:14 - 13:30 ennen tämän asian käsittelyä. Uuden
nimenhuudon jälkeen merkittiin, että kokous jatkui samalla kokoonpanolla kuin
ennen kokoustaukoa.
Käydyn keskustelun aikana Pekka Tjäderhane esitti esittelijän tekemää
päätösehdotusta hylättäväksi ja kunnanhallituksen päätökseksi seuraavaa:
Kunnanhallitus päättää, että se merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut Kuntaliiton
julkaisun Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä ja Enontekiön kunnan
huoneentaulun.
Jarno Viitanen kannatti Pekka Tjäderhanen tekemää muutosehdotusta.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa
esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian
ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
tekemää päätösehdotusta, äänestävän ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Pekka
Tjäderhanen tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.
Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 ”JAA”- ja 5 ”EI”-ääntä, joten
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puheenjohtaja totesi Pekka Tjäderhanen esityksen tulleen kunnanhallituksen
päätökseksi.
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§ 298
LISÄPYKÄLÄ: Vaikuttaminen valtatie 21 kunnossapitoon
ENODno-2021-423
Valmistelija / lisätiedot:
Esko Rautiainen, Jari Rantapelkonen
esko.rautiainen@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja, Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Enontekiön kunnan kirje Valtatie 21 Enontekiöllä
Selostus
Enontekiön kunta on vuosien saatossa useaan otteeseen antanut palautetta
Enontekiön kunnan teiden kunnosta ja niiden kunnossapidosta. Erityisesti valtatie 21 /
E8 tiehen on Enontekiön kunta kohdistanut lukuisia edunvalvonta ja vaikuttamistoimia.
Enontekiöllä ollaan yhä huolestuneempia valtion ylläpitämien liikenneväylien
(maanteiden ja valtateiden) tienpidosta, etenkin talvikunnossapidosta. Enontekiön
kunnan mukaan teiden peruskunto on päässyt rapistumaan, raskaan liikenteen
liikennesuoritteet ovat olleet kasvussa ja teiden kunnossapidosta on tingitty.
Valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat
laatineet ja lähettäneet liitteenä olevan kirjeen laajalla jakelulla 28.10.2021.
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee valtatie 21 (VT21 / E8) kunnossapitoa koskevan kirjeen
tiedoksi ja päättää, että kunta jatkaa työtä kunnan alueen liikenneväylien
peruskorjauksien toteuttamiseksi ja teiden kunnossapidon parantamiseksi.
Äänestykset
Esittelijä: "JAA" Leena Palojärvi: "EI"
Jaa
Elli-Maria Kultima
Ei
Jarno Viitanen
Leena Palojärvi
Kari-Pekka Stoor
Pekka Tjäderhane
Heikki Järvistö
Päätös
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Käydyn keskustelun aikana Leena Palojärvi esitti esittelijän tekemää päätösehdotusta
hylättäväksi ja kunnanhallituksen päätökseksi seuraavaa:
Kunnanhallitus päättää, että kunnan nettisivuilla järjestetään kysely
kuntalaisille liittyen Enontekiön kunnan tiestöön, talvihoitokunnossapitoon ja
peruskuntoon. Käyttäjäkokemuksia kerätään seuraavista teistä: Valtatie 21
Sonkamuotka-Kilpisjärvi, E45 Palojoensuu-Hetta- Kivilompolo, Kantatie 957 Hetta-
Peltovuoma-Ylikyrö, Kantatie 956 Peltovuoma-Nunnanen-Pulju, Kultiman tie, Näkkälän
tie. Käyttäjäkokemuksia voidaan jättää myös kirjallisena kunnanviraston
palautelaatikkoon. Kyselyn perusteella laaditaan lausunto.
Päätetään kutsua koolle asiantuntijat yhteiseen palaveriin tiestön kunnon
parantamiseksi. Palaveriin kutsutaan edustajat hätäkeskuksesta, YIT:sta, työ- ja
elinkeinoministeriöstä, SKAL:sta, AKT,:sta rahtareista, saamelaiskäräjiltä, ELYstä,
Pelastuslaitokselta, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Väylävirastolta ,Poliisilta, Lapin
liitosta sekä Lapin kansanedustajat.
Jarno Viitanen ja Kari-Pekka Stoor kannattivat Leena Palojärven tekemää
muutosesitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa
esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian
ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Leena Palojärven
tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.
Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 ”JAA”- ja 5 ”EI”-ääntä, joten
puheenjohtaja totesi Leena Palojärven tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
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Muutoksenhakukielto
§295, §296, §298
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.

