
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  4. 

Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-17.55  

  (valtuustoseminaari klo 15.00) 

      

 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

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  Saila Kuukasjärvi, vv 

  Unto Kultima, vv. 

   

      

       

     

MUUT SAAPUVILLA Mauri Koskela, kunnanjohtaja (vs.) 

OLLEET  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

   
   

   

ASIAT  § 22 - § 26 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

     

  

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Satu-Marja Eira-Keskitalo  Hannu Ranta  

  

 

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  30.9.2015 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   
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ASIALISTA  

 

 

22 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

23 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti  

tehtävät muutokset  

24 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ päiväkoti Hetta (uuden  

päiväkodin varustaminen) 

25 § Minna Näkkäläjärven eronpyyntö sivistyslautakunnan varajäsenyy-

destä 

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

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Birgitta Eiran ti-

lalla on Saila Kuukasjärvi ja Tuomas Keskitalon tilalla Unto Kultima. 

Miliza Kimmell ja Outi Kurkela ovat ilmoittaneet esteen, mutta vara-

valtuutettuja ei ole paikalla. Kari Kotavuopio ei ole paikalla.  

 

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on läsnä 12 varsinaista valtuu-

tettua ja 2 varavaltuutettua. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 16.9.2015 ja lähe-

tetty samana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäse-

nille, kunnanjohtajalle ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähin-

tään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla ko-

koon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 23 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdolli-

sesti tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu-Marja Eira-

Keskitalo ja Hannu Ranta.    

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi 

täydennettynä kunnanhallituksen myöhemmin tauolla käsiteltävällä asi-

alla: Minna Näkkäläjärven eronpyyntö sivistyslautakunnan varajäsenyy-

destä. Asia päätettiin käsitellä ennen ilmoitusasioita ja valtuusto-

aloitteita.  

 

Merkitään, että kunnanjohtaja (vs.) Mauri Koskela kiitti valtuutettuja 

luottamuksesta ja esittäytyi valtuustolle. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattilan esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Satu-

Marja Eira-Keskitaloa ja Berit-Ellen Juuso Hannu Rantaa.    

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo totesi, että kunnanhal-

litus kokoontuu valtuuston tauolla ja tuo valtuustolle seuraavan asi-

an: Minna Näkkäläjärven eronpyyntö sivistyslautakunnan varajäsenyydes-

tä. Asia käsiteltäisiin ennen ilmoitusasioita ja valtuustoaloitteita.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 30.9.2015 mennessä. Pöytäkirja pi-

detään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä 

klo 14.00 alkaen virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkir-

janpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan al-

lekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi va-

littujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan 

mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien va-

linnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kii-

reellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, 

joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireelli-

syyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokoukses-

sa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on 

tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää 

valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmis-

tellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistel-

lun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisel-

la enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsi-

tellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esi-

tyslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 24 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ päiväkoti Hetta 

(uuden päiväkodin varustaminen) 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen yksimieli-

sesti. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.40-17.50, 

minkä aikana kunnanhallitus kokoontuu. Tauon jälkeen puheenjohtaja 

suoritti nimenhuudon ja totesi, että kokous jatkuu entisellä kokoon-

panolla.  

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli asiantuntijana kuultavana selostamas-

sa päiväkodin valmistumista ja totesi, että päiväkoti valmistuu suun-

nitellussa aikataulussa. Kimmo Lämsä kävi läpi päiväkodin kokonaisbud-

jetin (v. 2014 ja v.2015) ja toteutuman sekä totesi, että talousarvi-

ossa pysytään.  

Edelleen Kimmo Lämsä selvitti vertailutietona neliöhintoja mm. vastaa-

vantyyppisissä rakennuksissa muualla.  

 

Khall 11.9.2015 215 § 

 

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaaran kannatti päätösehdotusta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

teknisen lautakunnan esityksen. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 10.9.2015 § 65 

HETAN PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN: Sivistysltk 84 § VUODEN 2015 

INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄKOTI HETTA (UUDEN PÄIVÄKODIN 

VARUSTAMINEN) 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Ehdotus: 

Tekninen lautakunta puoltaa sivistyslautakunnan esitystä ja esittää 

kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

talousarvion investointiosaa Hetan päiväkodin (099057) osalta muute-

taan siten, että määrärahaa osoitetaan lisää 24.000 euroa uuden päivä-

kodin varustamiseen. Sekä esittää määrärahaa lisättäväksi 13. 000€ yl-
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lä olevien varusteiden asentamiseksi sekä näiden osalta pihatöiden ja 

välineiden turva-alustojen viimeistelemiseksi. 

Määrärahan lisäys on tällöin 37.000€ joka siirretään investointikoh-

dalta: rivitalo I (099056). 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.8.2015 käsitellyt asiaa alla 

olevan mukaisesti ja päättänyt esittää 24 000€ määrärahaa päiväkodin 

varustamiseksi, määräraha esitetään siirrettäväksi investointikohdasta 

099056 rivitalo I. 

 

Sivistysltk 27.8.2015 84 §  

VUODEN 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄKOTI HETTA (UUDEN 

PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN) 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja) 

Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kun-

nanhallitukselle ja –valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion in-

vestointiosaa Hetan päiväkodin (099057) osalta muutetaan siten, että 

määrärahaa osoitetaan lisää 24.000 euroa uuden päiväkodin varustami-

seen.   

 

Määräraha 24.000 euroa siirretään investointikohdasta rivitalo I 

(099056).  

 

Selostus  

Hetan päiväkoti avataan syys-lokakuun vaihteessa. Päiväkodissa on kol-

me osastoa. Päiväkotiin tulee suomenkielinen alle 3-vuotiaiden ryhmä 

ja yli 3-vuotiaiden ryhmä sekä saamenkielinen sisarusryhmä.   

Päiväkoti tulisi varustaa riittävällä ja monipuolisella leikki- ja 

liikuntavälineistöllä siten, että huomioidaan eri-ikäiset ja eri kehi-

tystasolla olevat lapset. Tällä mahdollistetaan sisäleikkien lisäksi 

monipuoliset ulkoleikit, liikunta ja leikkiminen päiväkodin pihalla 

luonnonympäristössä. Liikuntakasvatus alle kouluikäisille on liikun-

nallisen ja toiminnallisen elämäntavan perusta. 

Ryhmäperhepäiväkodeista siirretään käyttökelpoinen varustus uuteen 

päiväkotiin mm. pihakeinut.  

Päiväkodin asianmukainen varustaminen edellyttää määrärahaa talousar-

vioon tälle vuodelle.  

Päiväkotiin on suunniteltu hankittavaksi mm. kiipeilyteline, hiekka-

laatikko, laavu, kotileikkivarusteet, sisäliikuntavälineitä, liina-

vaatteita ja keittiövarusteita. 

 

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta 

Tekninen lautakunta  

Kirjanpito 
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Kvalt 25 § Minna Näkkäläjärven eronpyyntö sivistyslautakunnan varajä-

senyydestä 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Minna Näkkäläjärvelle 

eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. 

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita varajäseneksi sivistys-

lautakuntaan Tytti Valkeapään Minna Näkkäläjärven tilalle. 

 

Valtuusto merkitsi tiedoksi Minna Näkkäläjärven eron syyn. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi Minna Näkkäläjärven ilmoittaneen, että toimii 

Yle:ssä toimittajana eikä voi toimia poliittisessa päätöksenteossa.  

 

Berit-Ellen Juuso esitti valittavaksi sivistyslautakunnan varajäsenek-

si Tytti Valkeapäätä.  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Min-

na Näkkäläjärvelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se va-

litsee varajäsenen sivistyslautakuntaan Minna Näkkäläjärven tilalle. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätöshistoria  

 

Kunnanhallitus 23.9.2015 § 226 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

Minna Näkkäläjärvelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 

valitsee varajäsenen sivistyslautakuntaan Minna Näkkäläjärven tilalle. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

 

Minna Näkkäläjärvi on sähköpostitse 21.9.2015 pyytänyt eroa sivistys-

lautakunnan varajäsenyydestä. 

 

Kuntalain 38 § 3 kappaleen mukaan luottamustoimesta voi erota päteväs-

tä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava 
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luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varaval-

tuutetulle. 

 
Sivistyslautakunta  

Jäsen    Varajäsen 

Satu-Marja Eira-Keskitalo, pj Karri Angeli 

Samuli Näkkälä, vpj  Minna Näkkäläjärvi 

Hannu Kultima   Pohto Kirkkala 

Sirpa-Liisa Korva   Anni Kuusela 

Unto Kultima   Johanna Kotavuopio 

Taru Mäkitalo   Elina Rousu 

Saila Kuukasjärvi   Olli Lehto 

 

Tiedoksi  

Luottamushenkilökortisto 

Sivistyslautakunta 

Minna Näkkäläjärvi (ote) 

Tytti Valkeapää (ote)



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  23.9.2015 10 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 26 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

Ei ollut. 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 

    23.9.2015  22-26  
 
Muutoksenhakukiellot 

 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
pykälät 22, 23, 26 

 

  
 
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

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  24,25      

 
 

Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 

 
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite   pykälät  valitusaika 

  

 
 
 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei  
oteta lukuun. 



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 henkilö, val i-
tuskirjelmässä 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 alkamisen ajankohdasta. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin halli nto-
lain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä en-
nen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäis yyspäi-

vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle en-
simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lä-
hettäjän 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 
 

 
 

 

 

 


