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OLLEET  Tonteri Antti kunnanhallituksen jäsen 
   

   

ASIAT  12 § - 15 §  

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS  Alatörmänen Seppo  Mikko Kärnä 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

   

 

 

   

   

   

  

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Elli-Marja Kultima  Berit-Ellen Juuso 
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TÄÄN YLEISESTI  16.4.2014 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   
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ASIALISTA  

 

 12 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 13 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 14 §  Määrärahan varaaminen investointeihin Hetta Hiihtomaa Oy:n 

osakkeiden lunastamista varten sekä yhtiön purkaminen vapaa-

ehtoisen selvitysmenettelyn kautta 

 15 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto 9.4.2014 3 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 12 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Päätös 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen laillisella tavalla 

koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi, että pai-

kalla on 12 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 1.4.2014 ja lähetet-

ty samana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenil-

le, 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 13 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA ESITYSLISTAAN 

MAHDOLLISESTI TEHTÄVÄT MUUTOKSET 

 

Päätös 

 

Elli-Marja Kultima ja Berit-Ellen Juuso valittiin kokouksen pöytäkir-

jantarkastajiksi. 

 

Käsittely 

 

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Elli-Marja Kultimaa. 

Birgitta Eira esitti pöytäkirjantarkastajaksi Berit-Ellen Juusoa. 

 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 16.4.2014 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. 

 

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. 
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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 14 § MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN INVESTOINTEIHIN HETTA HIIHTOMAA OY:N 

OSAKKEIDEN LUNASTAMISTA VARTEN SEKÄ YHTIÖN PURKAMINEN VAPAAEHTOISEN 

SELVITYSMENETTELYN KAUTTA 

 

Päätös 

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 17.3.2014 § 63 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo, Antti Tonteri ja Pia Korva ilmoittivat esteellisyyten-

sä käsiteltävään asiaan (hallintolaki 28 § 5 kohta) ja poistuivat ko-

kouksesta. Puheenjohtajana toimi Jaakko Alamattila ja toisena pöytä-

kirjantarkastajana Tuomas Keskitalo 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää in-

vestointien kohtaan 099034 Hetta Hiihtomaan osakkeet 5.000 euron meno-

määrärahan osakkeiden lunastamiseen. Määräraha katetaan lainanotolla. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää yhtiön purkamisen vapaaeh-

toisen selvitysmenettelyn kautta ja hyväksyy KPMG:n tarjouksen purka-

misprosessin suorittamisesta. Purkamisprosessiin tarvittava määräraha, 

7000,- €, katetaan elinkeinotoimen määrärahasta. 

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto on vuoden 2013 talousarviossa varannut 250.000 euron 

määrärahan Hetta Hiihtomaa Oy:n osakkeisiin. Lisäksi kunnanvaltuusto 

on kokouksessaan 26.9.2013 § 62 päättänyt tehdä muille osakkeenomista-

jille julkisen ostotarjouksen heidän omistamistaan osakkeista. Osak-

keista tarjottiin 2,5 euroa kappaleelta. Edelleen kunnanvaltuusto 

päätti em. kokouksessa että se hyväksyy Hetta Hiihtomaa Oy:n toiminto-

jen siirtämisen osaksi Enontekiön kunnan toimintoja siinä vaiheessa, 

kun kunta omistaa 100% yhtiön osakekannasta. Hetta Hiihtomaasta muo-

dostetaan tällöin kunnallinen lähiliikuntapaikka ja yhtiön velat, vas-

tuut sekä varallisuus siirretään tällöin osaksi kunnan tasetta. 

 

Ostotarjousten perusteella sekä lahjoituksina osakkeita hankittiin 

kunnan omistukseen määrä, jolla kunnan omistusosuus saatiin kasvatet-

tua 96,2 %:in osakepääomasta. Pienosakkailla on vielä tällä hetkellä 

omistuksessaan 1870 kappaletta Hetta Hiihtomaan osakkeita. 

 

Nyt esitettävällä määrärahalla on tarkoitus lunastaa loput pienosak-

kaiden omistuksessa olevat osakkeet. 
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Enontekiön kunta on pyytänyt tilintarkastusyhteisöltään, KPMG:ltä, 

hinta-arviota purkamisesta. Hinta-arvioksi saatiin noin 6.000 euroa ja 

lisäksi osakkeen arvonmääritys sekä viranomaiskulut (patentti- ja re-

kisterihallituksen pakolliset menot) 
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Kvalt 15 § ILMOITUSASIAT JA VALTUUSTOALOITTEET 

 

Outi Kurkela teki suullisen valtuustoaloitteen neljännen iltahoitajan 

palkkaamiseksi Luppokodille. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.16 

 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 

    9.4.2014  12-15  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 12,13, 15 

 
  

 
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 
14 
 
pykälät        

 
 

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, vali-
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 hallinto-
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, itsenäisyyspäi-
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 
 
 
 

 

 

 


