Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
10.11.2021

Aika

10.11.2021, klo 17:00 - 20:17

Paikka

Kunnanvirasto, valtuustosali/ etäyhteys (teams)

8/2021

1 (21)

Käsitellyt asiat
§ 81

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 82

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät
muutokset

§ 83

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

§ 84

Karesuvannon koulun väistötilojen hankinta

§ 85

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

§ 86

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022

§ 87

Ilmoitusasiat

§ 88

Valtuustoaloitteet

§ 89

Kokouksen päättäminen

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
10.11.2021

8/2021

Saapuvilla olleet jäsenet
Birgitta Eira, puheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, 2. varapuheenjohtaja
Anja-Maija Lundell
Elli-Maria Kultima, saapui 17:10
Helinä Hautamäki
Janne Laakkonen
Jarno Viitanen
Juha-Pekka Mäntyvaara
Kari-Pekka Stoor
Leena Palojärvi
Pekka Tjäderhane
Sari Norrgård
Satu-Marja Eira-Keskitalo
Ulla Keinovaara
Tytti Valkeapää
Muut saapuvilla olleet
Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, sihteeri
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Lämsä Kimmo, tekninen johtaja, saapui 18:55, poistui 19:35
Peltovuoma Riitta , hallinnollinen rehtori, saapui 18:55, poistui 19:35
Poissa

Outi Kurkela, 1. varapuheenjohtaja
Janne Näkkäläjärvi
Per-Oula Juuso

Allekirjoitukset

Birgitta Eira
Puheenjohtaja

Esko Rautiainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
16.11.2021

16.11.2021

Satu-Marja Eira Keskitalo

Janne Laakkonen
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§ 81
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 3.11.2021 ja toimitettu samana
päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan
verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja
jäsenmäärältään päätösvaltainen.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että paikalla nimenhuudon
aikana oli 13 varsinaista valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua.
Merkittiin kokoustauko klo 17:07 - 18:30 varsinaisten kokousasioiden osalta ja kuultiin
toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettulan esitys Tunturi-Lappi ry:n kehityksestä ja
kansalaisliike/ Minna Näkkäläjärven esitys kaivostoiminnasta ja sen vaikutuksista
Käsivarren alueen herkkään luontoon.
Merkittiin, että Elli-Maria Kultima saapui klo 17:10 kokoustauon jo alettua ja että hän
poistui klo 18:30 ennen kokoustauon jälkeistä nimenhuutoa.
Kokoustauon jälkeen merkittiin uusi nimenhuuto, jolloin paikalla olivat samat
valtuutetut ja viranhaltijat kuin mitä oli varsinaisen nimenhuudonkin aikana.
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§ 82
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 17.11.2021 klo
14 mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.
enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama.
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja
tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa
määräaikaan mennessä.
Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen
osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja
omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä.
Jotta vältyttäisiin näiden 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.
Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä
käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole
valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida
käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä
kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston
kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu
kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä
yksinkertaisella enemmistöllä.
Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen
asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa "Ilmoitusasiat".
Päätös
Valtuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Laakkosen ja Satu-Marja Eira-
Keskitalon sekä hyväksyi sekä esityslistan että sen käsittelyjärjestyksen muutoksitta.
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§ 83
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Päätös
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jarmo Näkkäläjärvi: uusi ja vanha nuorisovaltuusto
kokoontui yhdessä 3.11.2021 ja kävi läpi sekä historiaa, nykytilaa, tulevaisuutta ja
nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksia. Merkitty tiedoksi nuorisovaltuustossa
tapahtuneet muutokset. Nuorisovaltuuston vaalit pidetään loppusyksystä 2021. Valittu
myös edustajat valtuuston kokouksiin.
Nuorisovaltuuston edustaja Jarno Viitanen: nuorisovaltuusto toivoo kutsun valtuuston
kokouksiin.
Vammaisneuvosto: Ulla Keinovaara. Vammaisneuvostossa on myös tarve
tulkkipalveluille. Nyt edustaja ei päässyt valtuuston kokoukseen, koska hänelle ei
järjestynyt tulkkia
Enontekiöllä on sekä kuntoutusohjaajan ja vapaa-aikaohjaajan tarve
Vammaisten työllistymismahdollisuuksia toivotaan parannettavan
Vammaisneuvosto toivoo, että erityisryhmiä kuten toimintarajoitteisia tulisi kuulla
päätöksenteossa nykyistä paremmin.
Hyvinvointikeskus: toivovat esteettömyyttä uuden rakennuksen
käyttömahdollisuuksiin.
Vanhusneuvosto: Satu-Marja Eira Keskitalo: vanhusneuvosto ei ole vielä kokoontunut.
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Elinvoimalautakunta, § 81,28.09.2021
Kunnanhallitus, § 235,29.09.2021
Kunnanhallitus, § 272,19.10.2021
Kunnanvaltuusto, § 84, 10.11.2021
§ 84
Karesuvannon koulun väistötilojen hankinta
ENODno-2021-317
Elinvoimalautakunta, 28.09.2021, § 81
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Karesuvannon koulukiinteistössä tehtiin Enontekiön kunnan pyynnöstä ja
terveystarkastajan toimesta terveystarkastus. Lisäksi tehtiin tarkastuksessa määrätyt
lisätutkimukset. Tarkoituksena oli selvittää Karesuvannon koulurakennusten kunto.
Tarkastuskertomuksen perusteella Karesuvannon koulun rakennukset eivät ole siinä
kunnossa, että tilat täyttäisivät terveydellisiltä olosuhteiltaan terveydensuojelulain
vaatimukset. Tutkimustulokset ja tarkastuskertomus lausuntoineen oheismateriaalina.
Tarkastuskertomuksessa annetaan Karesuvannon koulun kiinteistöille käyttöaikaa
31.12.2021 saakka.
Tarkastuskertomuksen perusteella Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on
käynnistänyt kuulemismenettelyn 19.8.2021 elinvoimalautakunnalle saapuneella
kirjeellä. Elinvoimalautakunnan tulee toimittaa kirjallinen selvitys siitä, mitä
toimenpiteitä kiinteistön haltija terveyshaitan poistamiseksi aikoo tehdä 29.10.2021
mennessä. Tämä selvitys käsitellään seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa.
Karesuvannon koululla on pidetty tiedotustilaisuus koulun henkilökunnalle
ja huoltajille, terveystarkastaja Juha Metson ja rakennusterveysasiantuntija Jaakko
Leinosen esittäessä tarkastusten tulokset.

Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön
kunnanvaltuustolle
- väistötilan järjestämistä ns. viipalekouluna Karesuvannon koulun ja Karesuvannon
toimipisteen varhaiskasvatuksen toiminnalle ml. ruoka ja puhtauspalvelun
järjestäminen
-väistötilan järjestämistä varten lisäinvestointimäärärahaa kyseisten väistötilojen
rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Arvio lisäinvestointimäärärahan suuruudesta
tuodaan kokoukseen.
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Muutettu päätösehdotus:
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi
Enontekiön kunnanvaltuustolle väistötilojen hankkimista ja ylläpitoa varten
lisämäärärahaa 200 000 € vuoden 2021 opetustoimen käyttötalousarvioon ja 300 000
€ vuodelle 2022 kyseisten tilojen ylläpitämiseksi.
Elinvoimalautakunta valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan väistötilojen
tarjouspyyntöasiakirjat.
Päätös
Muutetun päätösehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus, 29.09.2021, § 235
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
-
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esitettää valtuustolle, että se myöntää väistötilojen hankkimista ja
ylläpitoa varten lisämäärärahaa 200 000 € vuoden 2021 opetustoimen
käyttötalousarvioon ja 300 000 € vuodelle 2022 kyseisten tilojen ylläpitämiseksi.
Väistötilojen tilakustannus tulee ottaa huomioon tulevien vuosien
taloussuunnitelmassa siihen saakka, kunnes väistötilojen tarve poistuu.
Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Esittelijän korjattu esitys:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän korjatun päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, 19.10.2021, § 272
Valmistelijat / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Liitteet

1 Väistötilaselvitys Karesuvanto 14.10.2021
2 Toteuttamissuunnitelma Karesuvannon koulu
3 2021 Karesuvannon koulu toimintasuunitelma
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 § 245 pyytää asian valmistelijoilta
selvityksen Karesuvannon koulun väistötilojen toteuttamisen vaihtoehdoista,
tilatarpeista, aikatauluista ja kustannuksista 19.10.2021 kunnanhallitukseen.
Kunnanhallitus evästi valmistelua siten, että väliaikaisratkaisu (koulu, päivähoito)
selvitetään paikallisilta yrityksiltä ja muualta vähintään 6 kuukaudeksi ja korkeintaan 3
vuodeksi. Lisäksi kunnanhallitus pyysi näkemystä siihen, että kaikki koululuokat
kuljetettaisiin Hettaan kevätlukukauden ajan kustannuksineen sekä selvityksen voiko
valmiita taloja ostaa ja rakentaa nopealla aikataululla koulukäyttöön ja myöhemmin
asumiskäyttöön paikkoineen.
Kunnanhallitus halusi selvittää yhteistyömahdollisuudet EKA-yhtiön kanssa.
Kunnanhallitus totesi, että uusi koulu rakennetaan viimeistään vuonna 2025.
Viranhaltijoiden valmistelutyöryhmä on hallituksen päätöksen jälkeen valmistellut
asian kunnanjohtajan johdolla. Liitteenä selvitys ja toteuttamissuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle opetustoimen ja varhaiskasvatuksen
käyttötalousbudjetteihin lisämäärärahoja, Karesuvannon koulun väistötilojen
hankintaan ja ylläpitoon seuraavasti vuodelle 2021 yhteensä 50 000€, tilojen
perustaminen, hankinnan aloittaminen (opetustoimi 40 000€, varhaiskasvatus 10 000
€).
Lisäksi kunnanhallitus huomioi talousarvion valmistelussa 2022 laadittaessa seuraavat
määrärahat käyttötalouteen: 2022: 300 000€ tilojen perustaminen, hankinta ja ylläpito
(opetustoimi 255 000€, varhaiskasvatus 45 000€).
Vuokratilat esitetään toteuttavaksi vuokrasopimusmallilla 2022 + optiovuodet
2023+2024.
Kunnanvaltuuston päättäessä tulevan vuoden talousarvioista ja -suunnitelmasta sekä
investointiohjelmasta, valtuusto päättää samanaikaisesti Karesuvannon koulun ja
muut tilat toteuttamisen vaihtoehdon liitteen toteuttamissuunnitelma mukaan.
Karesuvannon uuden koulun rakentamisesta tehdään päätös kun valmistelu on
elinvoimalautakunnassa ja kunnanhallituksessa tehty.
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Kunnanhallitus päättää että vuoden 2021 investointiohjelmaan merkittyä kohtaa
Karesuvannon monitoimitalon suunnittelu (20 000€), jota on käytetty oheisten
liitteiden mukaisen uuden Karesuvannon monitoimitalon alustavan tilaluettelon ja
kustannusarvioiden laatimiseen, käytetään alustavan tilaluettelon mukaisen
mahdollisen uudisrakennuksen rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan
(arkkitehdin) tarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan. Samalla laaditutetaan myös
mahdollisen rakennutettavan väistötilan ao. asiakirjat.

Päätös
Asiantuntijana kuultiin asian käsittelyn aikana tekninen johtaja Kimmo Lämsää ja
varhaiskasvatusjohtaja Sarita Helttusta.
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin kokoustauko 13:37 - 14:00

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 84
Liitteet

1 2021 Karesuvannon koulu toimintasuunitelma liite.pdf
2 Toteuttamissuunnitelma Karesuvannon koulu
3 Väistötilaselvitys Karesuvanto 14.10.2021
-
Ehdotus
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle opetustoimen ja varhaiskasvatuksen
käyttötalousbudjetteihin lisämäärärahoja, Karesuvannon koulun väistötilojen
hankintaan ja ylläpitoon seuraavasti vuodelle 2021 yhteensä 50 000€, tilojen
perustaminen, hankinnan aloittaminen (opetustoimi 40 000€, varhaiskasvatus 10 000
€).
Lisäksi kunnanhallitus huomioi talousarvion valmistelussa 2022 laadittaessa seuraavat
määrärahat käyttötalouteen: 2022: 300 000€ tilojen perustaminen, hankinta ja ylläpito
(opetustoimi 255 000€, varhaiskasvatus 45 000€). Vuokratilat esitetään toteuttavaksi
vuokrasopimusmallilla 2022 + optiovuodet 2023+2024.
Päätös
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen yksimielisesti ja päätti että pöytäkirja tämän
päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
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Markittiin, että tekninen johtaja Kimmo Lämsä ja hallinnollinen rehtori Riitta
Peltovuoma olivat läsnä tämän asian käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Opetustoimi hallinnollinen rehtori, varhaiskasvatus varhaiskasvatuspäällikkö,
Infrastruktuuri tekninen johtaja, kirjanpito
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Kunnanhallitus, § 295,02.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 85, 10.11.2021
§ 85
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
ENODno-2021-414
Kunnanhallitus, 02.11.2021, § 295
Valmistelijat / 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
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
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.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 85
-
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2022 tuloveroprosentiksi
21,25.
Päätös
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Verohallinto, kuntaliitto, kirjanpito
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Kunnanhallitus, § 296,02.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 86, 10.11.2021
§ 86
Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022
ENODno-2021-414
Kunnanhallitus, 02.11.2021, § 296
Valmistelijat / 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 %

Enontekiön kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
10.11.2021

8/2021

15 (21)

- 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 %
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän päätöksen asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 10.11.2021, § 86
-
Ehdotus
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 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %
Päätös
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
Tiedoksi
Verohallinto, kuntaliitto, kirjanpito
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§ 87
Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

Päätös
kunnanjohtajan ilmoitusasiat:
- Pikkujoulujen sijasta toimitaan kuten vuonna 2020
- Kolarin, Muonion, Kittilän ja Enontekiön yrittäjäjuhla 7.11.2021. Vuoden yrittäjä
Enontekiöllä Rakennus Mäkitalo
Valtuuston puheenjohtajan ilmoitusasiat:
Valtatie 21;n huoli-ilmoitus ja siihen reagointi -Poliisi, Pelastuslaitos, AVI, ELY-keskus,
YIT, kunnanhallitus, kansalaisadressi, Rekat Ravissa, Kunnan nettisivuilla kysely liittyen
kunnan tiestöön vastattavissa ja voi jättää paperisena Suvi Koskelalle kuntaan
kommentit
Karesuvannon koulun väistötilojen suunnitelma
Syksyllä järjestetty koulutus viranhaltijoiden toimesta, koulutusmateriaalit ja
koulutuksiin osallistuminen edelleen nähtävillä luottamushenkilöille Teams:ssa
ELY-keskukselta tullut positiivinen palaute tekniselle osastolle
Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien puhelimet: Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja: 040 751 38 78 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 040 751 28 59
Puheenjohtajapuhelimiin voi ottaa yhteyttä soittamalla arkisin 10.00- 19.00 Yleisinä
loma-aikoina esim. joulu, pääsiäinen, juhannus ja heinäkuu puhelimet ovat kiinni.
Enontekiön kunnan strategialuonnos kommentoitavissa 25.11.2021 saakka
Maankäyttö- ja rakennuslaki lausuttavissa 7.12.2021
Seuraava valtuusto 14.12 ja sitä ennen valtuustoseminaari: läsnäolo toivotaan, jotta
saadaan yhteiskuva valtuutetuista. Saa tälläytyä ja valtuustoseminaarin ohjelma vapaa-
muotoisempi
Merkittiin tiedoksi, että Elli-Maria Kultima saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 19:53
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§ 88
Valtuustoaloitteet
Kunnan hallintosääntö 120 §
”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan
toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään
lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
Päätös
Helinä Hautamäki: Valtuustoaloite esitän, että puretun Hetan ala-asteen tontille
järjestetään kaamosajaksi valaistu pienimuotoinen "joulukuusimetsä" ilahduttamaan
kuntalaisia ja alueella vierailevia matkailijoita. Hetassa 10.11.2021 Helinä Hautamäki
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Kunnallisvalitus
§84, §85, §86
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: 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.
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Muutoksenhakukielto
§81, §82, §83, §87, §88, §89
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.

