
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA   4. 

Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.5.2016 klo 17.15-17.35 

  (valtuustoseminaari klo 14) 

        

KOKOUSPAIKKA Peltovuoman koulu 

 

SAAPUVILLA  Alamattila Jaakko   Kimmel Miliza 

OLLEET JÄSENET   Alatörmänen Seppo   Kotavuopio Kari 

 Eira Birgitta   Kultima Elli-Marja 

 Eira-Keskitalo Satu-Marja  Kurkela Outi 

 Hautamäki Helinä   Mäkitalo Pentti  

 Juuso Berit-Ellen   Näkkäläjärvi Janne 

 Keinovaara Ulla   Ranta Hannu 

 Keskitalo Sari   Syväjärvi Ulla-Maija 

 Keskitalo Tuomas  Unto Kultima, vv 

     Saila Kuukasjärvi, vv 

     Alpo Peltovuoma, vv 

     Per-Oula Juuso, vv 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA Rantapelkonen Jari, kunnanjohtaja  

OLLEET  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

   

   

   

ASIAT  § 20 – 22 §  

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

  

 

 

    

  

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Birgitta Eira   Jaakko Alamattila 

  

 

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  25.5.2016 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   
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ASIALISTA  

 

 

20 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

21 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

22 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 20 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Satu-Marja Eira-Keskitalo, 

Berit-Ellen Juuso, Miliza Kimmel, Kari Kotavuopio, Janne Näkkäläjärvi ja Han-

nu Ranta ovat ilmoittaneet esteen. Satu-Marja Eira-Keskitalon tilalle on saa-

tu Unto Kultima, Miliza Kimmelin tilalle Saila Kuukasjärvi, Kari Kotavuopion 

tilalle Alpo Peltovuoma ja Janne Näkkäläjärven tilalle Per-Oula Juuso. Näin 

ollen paikalla on 11 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.  

 

Merkitään, että uusi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esittäytyi valtuustol-

le. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 11.5.2016 ja lähetetty sa-

mana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjoh-

tajalle ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kut-

suttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 21 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja Jaakko 

Alamattila. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimieli-

sesti siten, että § 22 (Investointimäärärahan siirron esittäminen Peltovuoman 

koulun sisäpuolisten muutostöiden tekemiseksi) poistetaan esityslistalta. 

 

Käsittely 

Saila Kuukasjärvi esitti, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Birgitta 

Eira ja Per-Oula Juuso esitti Jaakko Alamattilaa. 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen totesi, että kunnanhallitus on käsitellyt 

ennen valtuuston kokousta investointimäärärahan siirron esittämistä Pelto-

vuoman koulun sisäpuolisten muutostöiden tekemiseksi. Kunnanhallitus päätti 

merkitä tiedoksi tehtävän kuntokartoituksen ja että asia tuodaan sen jälkeen 

kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Näin ollen asia poistetaan valtuuston lis-

talta.  

 

Selostus 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 25.5.2016 mennessä. Pöytäkirja pidetään yleises-

ti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14.00 alkaen 

virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista 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 allekir-

joittaa 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 osal-

listua 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 kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 23 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Tuomas Keskitalo teki seuraavaan valtuustoaloitteen: 

Peltovuoman koulun yläluokkien siirto lopetetaan ja palkataan opettaja Irene 

Salosen tilalle.  

 

 

Elli-Maria Kultima teki seuraavan valtuustoaloitteen:   

”Esitän, että Enontekiön kunta selvittää ja tarkentaa Kilpisjärven torialueen 

tilanteen. Asettaa paikalle asianmukaiset taulut. 

Kilpisjärvellä on kolme asuntovaunualuetta, uusin torialueen välittömässä 

läheisyydessä Haltinmaalla.  Torialue täyttyy keväisin ja kesäisin asuntovau-

nuista jotka viipyvät useita päiviä ”luvattomalla” alueella käyttäen lähei-

syydessä olevien ravintoloiden saniteettipalveluita ilmaiseksi. 

Useista tekniselle lautakunnille tekemisistäni esityksistäni huolimatta ko. 

tilanteeseen ei ole puututtu, ei ole oikeudenmukaista yrittäjiä kohtaan että, 

keskeisellä paikalla oleva, kunnan tekemä torialue toimii kilpailijana alueen 

yrittäjille. 

Olisi kohtuullista että alue kunnostettaisiin asian mukaiseksi Torialueeksi, 

jotta sitä voitaisiin käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on alun perin 

tarkoitettu. Alue on tänä päivänä lähinnä ”kaatopaikka”, Lapecon molokkien ja 

asuntovaunujen johdosta.” 

 

Tuomas Keskitalo teki seuraavan valtuustoaloitteen: 

Peltovuoman päivähoidon siirtäminen koulun tiloihin on lopetettava.   

 

 

Birgitta Eira teki seuraavan valtuustoaloitteen:  

Kunnanhallituksen tilinpäätös ja talousarviokokoukset ovat aina omina kokouk-

sinaan ja niissä käsitellään pelkästään kyseinen asia.  

 

Ulla Keinovaara teki seuraavan valtuustoaloitteen: 

Yty-työt tulisi saada kuntaan takaisin. Aikaisemmin oli paljon yty-töitä ja 

silloin tehtiin kylissä monenlaisia töitä, mutta nyt ne on lopetettu.  Yty-

töillä saataisiin työllistettyä kuntalaisia esimerkiksi raivaukseen ja muuhun 

ympäristön siistimiseen mm. puistikot, järven rannat. Kunnan tulisi ottaa 

asia huomioon, että kylille saadaan yty-töitä. 

 

Ulla-Maija Syväjärvi teki seuraavan valtuustoaloitteen:  

”Aloite Yhteispohjoismaisen kirjastoauton ”kotipaikan” muutto Enontekiölle.   

-Ajoreitistön suunnittelussa saavutetaan järkevyyttä ja taloudellisuutta 

-Autossa olisi oltava Saamenkielen taitoinen henkilö,   

Muoniossa on vastavalittu kirjasto- ja kulttuurijohtaja.  Voisiko yhteistyötä 

tehdä kirjastotoimessa samaan tapaan kuin terveydenhuollossa?”  

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 
    18.5.2016  20-22  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 20-22 

 
  

 
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha 
kea muutosta valittamalla: 

 
pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
029 56 42800 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
 

Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
 
 
pykälät   -     

 
 

Hallintovalitus     valitusaika 
 

pykälät – 
 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 
  
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei 
oteta lukuun. 
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Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 

käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henki-
lö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös 
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 
 
Lisätietoja 
 

 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


