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MUUT SAAPUVILLA Koskela Mauri, kunnanjohtaja (vs.) 

OLLEET  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

Kallioniemi Annikki, sosiaalisihteeri § 33, § 34,  

§ 38 
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  Nikunlassi Laila, rehtori-sivistystoimenjohtaja

  § 38 

  Tissari Hanna, varhaiskasvatusohjaaja § 38 

  Järvistö Heikki, vapaa-aikatoimensihteeri § 38 

  Uusikartano Sanja, kirjanpitäjä § 38 

  
   

 

ASIAT  § 31 - § 39 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

    

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Outi Kurkela  Janne Näkkäläjärvi  

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  21.12.2015 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  14.12.2015 2 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

 

ASIALISTA  

 

31 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 

32 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

33 §  Enontekiön sähköinen hyvinvointikertomus 2014-2015 

 

34 §  Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Perusturva 

 

35 §  Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Tekninen toimi  

 

36 §  Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ Määrärahan siirto  

kohteesta 099104 vesillelasku- ja rantautumispaikat,  

kustannuspaikkaan 99114 Hetan kaukolämpöverkko 

 

37 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n perussopimuksen  

tarkistaminen 

 

38 §  Vuosien 2016-2018 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

39 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 31 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Tuomas Keskitalo ja 

Miliza Kimmel ovat ilmoittaneet esteen, mutta heidän tilalle ei ole 

saatu varavaltuutettua. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Kari Kota-

vuopio ja Hannu Ranta eivät ole paikalla. Näin ollen paikalla on 13 

valtuutettua.  

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 4.12.2015 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 32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdolli-

sesti tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan 

esityksestä Outi Kurkela ja Birgitta Eiran esityksestä Janne Näkkälä-

järvi.  

  

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti 

toteamalla, että kunnanhallitus kokoontuu käsittelemään ja tekemään 

mahdollisesti valtuustolle esityksen vuoden 2016 talousarvion inves-

tointiosan täydentämisestä koskien hoitajakutsulaitteiston uusimista 

sekä kulunvalvontajärjestelmän rakentamista Luppokodille, Ounasmajoil-

le ja Aspa Riekonmarjaan. 

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto pitää tauon ennen talousarvion 

käsittelyä, jolloin kunnanhallitus kokoontuu. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 21.12.2015 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. 

 

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. 
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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 33 § Enontekiön sähköinen hyvinvointikertomus 2014-2015 

 

Päätös 

Kunnanvaltuuston hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi oli paikalla asiantuntijana kuul-

tavana selvittämässä hyvinvointikertomuksen sisältöä.  

 

Khall 1.12.2015 261 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan sähköisen hyvinvointikertomuksen 2014-2015 perustur-

valautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan sähköisen hyvinvointikertomuksen 2014-2015 perustur-

valautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Selostus  

 

Perusturvalautakunta on käsitellyt sähköistä hyvinvointikertomusta ko-

kouksessaan 28.9.2015. Perusturvalautakunta esittää sähköisen hyvin-

vointikertomuksen esittämistä valtuustolle.  

 

Kuntalain Lain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkuvaa toimintaa. Hyvin-

voinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu kaikkien 

hallinnonalojen kesken ja yhteistyö on välttämätöntä. Sosiaali- ja 

terveydenhuollolla on merkittävä rooli asiantuntijana, tiedon tuotta-

jana ja ihmisiin kohdistuvan vaikutusten (IVA) arvioinnin aktiivisena 

osapuolena. Yhteistyötä tulisi tehdä monipuolisesti myös mm. järjestö-

jen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja valtion paikallisviran-

omaisten kanssa. 

 

Liite 

 

1 Sähköinen hyvinvointikertomus 

 

Tiedoksi 

Lautakunnat (kopio ja liite) 
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Kvalt 34  § Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Perusturva 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi oli paikalla asiantuntijana kuul-

tavana selvittämässä ylitysanomuksen sisältöä.  

 

Päätöshistoria  

 

Khall 1.12.2015 262 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää pe-

rusturvalautakunnalle ylitysoikeutta 350.000 € vuoden 2015 talousarvi-

oon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, 

mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää pe-

rusturvalautakunnalle ylitysoikeutta 350.000 € vuoden 2015 talousarvi-

oon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, 

mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvaltk. 17.11.2015 95 § 

Ylityshakemus v.2015 talousarvioon 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta v. 2015 talousarvioon 

350 000 €. 

 

Esittely: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvalautakunnan menoihin 

vuodelle 2015 7 475 130 €.  Toteutumavertailun 31.10.2015 mukaan va-

rattu määräraha ei tule riittämään. 

 

Menojen ennakointi sosiaali- ja terveyspalveluissa on vaikeaa palvelu-

jen oston osalta. Sosiaalipalveluissakin voi olla että asiakkaalla on 

subjektiivinen oikeus palveluun jota ei ole osattu ennakoida. Palvelu 

on tällöin hankittava vaikka määrärahaa ei ole varattu.  

 

Ylityslaskelma tehty varovaisuuden periaatteella. Ylitys voi olla pie-

nempikin. Terveydenhuollon kuntayhtymien laskutusta on kuitenkin vai-

kea ennakoida.  
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Erikoissairaanhoidon menojen osalta toteutuma oli 31.10.2015  

2 052 139 €. Jäljellä on 182 000 €, joka ei riitä edes yhden kuukauden 

kuntalaskutukseen, kun keskimäärin erikoissairaanhoidon menojen kunta-

laskutus on ollut n. 230 000 € - 250 000 €  /kk. V.2015 erikoissai-

raanhoidon menoksi kirjataan vielä kolmen kuukauden kuntalaskutus.  

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvio on toteutunut koko 

vuoden ylijäämäisenä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittää yhtymähalli-

tukselle, että jäsenkuntalaskutusta oikaistaan. Enontekiön kunnalle 

esitetään palautettavaksi 91 350 €.  

 

Ensihoidon kulut on sairaanhoitopiirissä päätetty jakaa niin että 

enintään kulut ovat 135 € asukasta kohti. Ensihoidon osalta palautusta 

tullee Enontekiön kunnalle 125 000-130 000 €.  

 

Kalliin hoidon tasauksessa potilaskohtaisten menojen tulee olla 90 000 

€ jotta kustannuksia tasataan. Koska kustannusten alaraja on noussut, 

palautus voi jäädä Enontekiön osalta kokonaan pois.  

 

Erikoissairaanhoidon osalta ylityksen tarve on n. 250 000 €. 

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän vuodeosaston käyttö 

on ollut alkuvuonna aiempaa runsaampaa. Ennakkolaskutusten perusteella 

mukaan ylitystä voi tulla n. 70 000 €. 

 

Sosiaalipalveluissa Kolpeneen palvelukeskuksen palvelujen käyttöä on 

ollut ennakoitua enemmän. Avustuksissa perustoimeentulotuen menot ovat 

ylittymässä, ylityksestä AVI maksaa 50 %. Toteutuma 31.10. 114 877 € 

(varattu 120 000 €). Työmarkkinatuen kuntaosuus sen sijaan ei ole 

ylittymässä; toteutuma 31.10.2015 78 044 € (varattu 100 000 € ). Täy-

dentävä toimeentulotukeen varattu 15 000 €, toteutuma 31.10. 22 548 €. 

Taksikuljetuksiin varattu määräraha on ylittynyt SHL ja VPL mukaisissa 

kuljetuksissa; SHL kuljetuksiin kulunut 33 500 € 31.10.2015 mennessä 

ja VPL kuljetukset; toteutuma 31.10. 43 788 €, varattu 40 000 €. Palk-

kausmenot sosiaalipalveluissa eivät ylittyne. Joillakin tulosalueilla 

tulossa määrärahan alituksia. Näyttäisi siltä, että sosiaalipalvelut 

kokonaisuudessaan voivat pysyä varatuissa määrärahoissa. Tulojen osal-

ta toteutuma ennakoitu.  Varaudutaan kuitenkin 30 000 € ylitykseen.  

 

 

Tiedoksi 

Perusturvalautakunta 

Kirjanpito 
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Kvalt 35 § Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Tekninen toimi  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla asiantuntijana kuultavana 

selvittämässä ylitysanomuksen sisältöä.  

 

Päätöshistoria 

Khall 1.12.2015 263 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tek-

niselle lautakunnalle ylitysoikeutta 112.700 € vuoden 2015 talousarvi-

oon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, 

mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

tekniselle lautakunnalle ylitysoikeutta 112.700 € vuoden 2015 talous-

arvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotol-

la, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätöshistoria 

Tekn. ltk  24.11.2015 109 §  

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN 

YLITYSOIKEUSANOMUKSEN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE JA 

EDELLEEN ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTOLLE 

 

Teknisen lautakunnan käyttötalousbudjetin ylitys tulee olemaan vuodel-

le 2015 6.11.2015 toteuman perusteella 82 700€ + 30 000€ (kaukolämmön 

myyntituottojen pieneneminen vrt.2014) = yht. 112 700€. Ylityksen suu-

rin yksittäinen tekijä on kiinteistöjen myyntituottoihin, teknisen 

lautakunnan esityksestä poiketen, merkitty 100 000€ myyntituotto. Vuo-

delle 2015 ei ole toteutunut eikä ole näkyvissä yhtään merkittävää 

kiinteistökauppaa mistä olisi merkittävää myyntituottoa tulossa. 

      

Ehdotus:KL 

Tekninen lautakunta esittää 112 700€ ylitysoikeusanomuksen Enontekiön 

kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle teknisen 

lautakunnan käyttötalousbudjettiin. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

--------  

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 

Kirjanpito 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  14.12.2015 10 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 36 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ Määrärahan siirto 

kohteesta 099104 vesillelasku- ja rantautumispaikat, kustannuspaikkaan 

99114 Hetan kaukolämpöverkko 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.  

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko kunnanhallituk-

sen kokoontumisen takia klo 17.40-18.05. 

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että koko-

us jatkuu entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla asiantuntijana kuultavana 

selvittämässä esityksen sisältöä.  

 

Päätöshistoria 

Khall 1.12.2015 264 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 ta-

lousarvion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esittämällä 

tavalla seuraavasti: 25 527,00€ siirretään kohteesta 099104 Vesille-

lasku- ja rantautumispaikat (30 000 €) kustannuspaikalle 99114 Hetan 

kaukolämpöverkko. 

Investoinnin kustannus: 25 527,00€ ja tulo 9140,33€, nettomenon olles-

sa 16 386,67€. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

talousarvion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esittämäl-

lä tavalla seuraavasti: 25 527,00€ siirretään kohteesta 099104 Vesil-

lelasku- ja rantautumispaikat (30 000 €) kustannuspaikalle 99114 Hetan 

kaukolämpöverkko. 

Investoinnin kustannus: 25 527,00€ ja tulo 9140,33€, nettomenon olles-

sa 16 386,67€. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn. ltk 24.11.2015 113 §  

 

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099104 VESILLELASKU- JA 

RANTAUTUMISPAIKAT, KUSTANNUSPAIKKAAN 99114 HETAN KAUKOLÄMPÖVERKKO 

 

Hetan päiväkodille rakennetun kaukolämpölinjan siirtämiseksi osaksi 

Enontekiön kunnan omistamaa kaukolämpöverkostoa sekä linjan arvon 

siirtymiseksi kunnan taseeseen osaksi kaukolämpöverkostoa, 

tulee rakentamiskustannukset siirtää investoinnin kautta kustannuspai-

kalle: 99114 Hetan kaukolämpöverkko. 
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Kustannuksia kaukolämpölinjan rakentamisesta on muodostunut: 

- Suunnittelu, Planora Oy 980,00€ 

- Linjan rakentaminen, ilman konetöitä, Kittilän aluelämpö 

21 347,00€ 

- Konetyöt, Napapiirin kuljetus Oy, 3200,00€ 

Kustannukset yhteensä: 25 527,00€.  

Tuloa muodostuu päiväkodin liittymissopimuksen arvon verran: 9140,33€. 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnan valtuustolle: 25 527,00€ investointimäärärahan siirtoa kohtees-

ta: 099104 Vesillelasku- ja rantautumispaikat (30 000 €) kustannuspai-

kalle 99114 Hetan kaukolämpöverkko. 

Investoinnin kustannus: 25 527,00€ ja tulo 9140,33€, nettomenon olles-

sa 16 386,67€. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

--------  

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 

Kirjanpito 
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Kvalt 37 § Muonion- Enontekiön terveydenhuollon ky:n perussopimuksen 

tarkistaminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Jaettiin kunnanhallituksen esitys valtuutetuille.  

 

Kunnanhallitus 14.12.2015 § 286 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 28 

§:n kolmannen kappaleen muuttamisen 1.1.2016 alkaen seuraavaan muo-

toon: Kuntayhtymän viranhaltijaorganisaatiosta määrätään johtosäännös-

sä.  

 

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

perussopimuksen liitteen muuttamisen 1.1.2016 alkaen muotoon: Kiin-

teistöjen aikaisempien ja tulevien investointimenojen pääomakustannuk-

set Muonion terveyskeskuksen vuodeosaston osalta jaetaan nykyisen käy-

tännön mukaisin prosenttiosuuksin (Muonio 56% Enontekiö 44%, mukana 

poistot ja korkomenot). Investointien pääomakustannukset tulee ottaa 

huomioon tuotteistamisen yhteydessä.  

Em. teksti sisällytetään perussopimuksen 28 §:n toiseksi viimeiseksi 

kappaleeksi, joten liite poistuu perussopimuksesta.    

  

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä oleva päätös 

on ehdollinen edellyttäen, että Muonion kunta tekee samansisältöisen 

päätöksen.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus  

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymällä on perussopimus, 

joka on voimassa 1.1.2014-31.12.2018.  

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen on jäsenkuntien asia. Päätök-

sen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot. 

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista ei tarvitse muodollisesti kä-

sitellä kuntayhtymän toimielimissä. 

 

Voimassa olevan Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n perussopimuk-

sen 28 §:n kolmas kappale on seuraava: 
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”Kuntayhtymän johtosääntöä päivitetään siten, että kuntayhtymällä on 

johtaja. Ko. viranhaltija toimii työssään yhtymähallituksen esitteli-

jänä yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa sekä vastaa kuntayhtymän 

toiminnasta ja taloudesta.” 

 

Voimassa olevan perussopimuksen liite on seuraava:  

”Kiinteistöjen aikaisempien ja tulevien investointimenojen pääomakus-

tannukset jaetaan nykyisen käytännön mukaisin prosenttiosuuksin (Muo-

nio 56% Enontekiö 44%, mukana poistot ja korkomenot). Investointien 

pääomakustannukset tulee ottaa huomioon tuotteistamisen yhteydessä.” 

 

Muonion ja Enontekiön kunnat sekä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän välillä on sovittu perussopimuksen muuttamisesta 1.1.2016 

alkaen kuntien samansisältöisillä päätöksillä siten, että perussopi-

muksen 28 §:n kolmas kappale muutettaisiin muotoon:  

Kuntayhtymän viranhaltijaorganisaatiosta määrätään johtosäännössä. 

 

Lisäksi muutettaisiin perussopimuksen liite muotoon:  

Kiinteistöjen aikaisempien ja tulevien investointimenojen pääomakus-

tannukset Muonion terveyskeskuksen vuodeosaston osalta jaetaan nykyi-

sen käytännön mukaisin prosenttiosuuksin (Muonio 56% Enontekiö 44%, 

mukana poistot ja korkomenot). Investointien pääomakustannukset tulee 

ottaa huomioon tuotteistamisen yhteydessä.  

Em. teksti sisällytetään perussopimuksen 28 §:n toiseksi viimeiseksi 

kappaleeksi, joten liite poistuu perussopimuksesta.    

 

Perussopimus on nähtävillä kokouksessa. 

 

Tiedoksi 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky. 

Muonion kunta 

Perusturvalautakunta 
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Kvalt 38 § Vuosien 2016-2018 talousarvion ja –suunnitelman hyväksymi-

nen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion käyttötalousosan sitovuusta-

so valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan, pe-

rusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan toimintakate (ulkoiset 

nettomenot). 

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy liitteenä olevan ta-

lousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016–2018.  

 

Kunnanvaltuusto päätti, että talousarvion rahoitustarve katetaan lai-

nanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeel-

lista. Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että tuloslaskelma ja rahoi-

tuslaskelma (täydennetty) sekä investointisuunnitelma (täydennetty) 

hyväksytään esitetyn mukaisesti.  

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus käsitteli tauon aikana vuo-

den 2016 talousarvion investointiosan täydennyksen/ Hoitajakutsulait-

teiston uusiminen sekä kulunvalvontajärjestelmän rakentaminen Luppoko-

dille, Ounasmajoille ja Aspa Riekonmarjaan. 

Puheenjohtaja esitti, että em. investointien täydennysesitysesitys kä-

siteltäisiin talousarvion yhteydessä, mikä hyväksyttiin yksimielises-

ti. 

 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela esitteli talousarvioesityksen sisällön 

pääpiireissään ja yleisosan. Kunnansihteeri Leni Karisaari esitteli 

yleishallinnon talousarvioesityksen, rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Laila Nikunlassi sivistystoimen talousarvioesityksen, sosiaalisihtee-

ri-lastenvalvoja Annikki Kallioniemi ja tekninen johtaja Kimmo Lämsä.  

Vs. varhaiskasvatusohjaaja Hanna Tissari vastasi päivähoitoa koskevaan 

kysymykseen.  

 

Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta klo 19.55 perusturvan esittelyn 

yhteydessä.  

 

Vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistö kävi selvittämässä liikunta-

paikkojen hoitoa valtuutetuille.  

 

Yleisosa 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yleisosan. 

 

Yleishallinto 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yleishallinnon talousarvioesityksen. 

 

Sivistystoimi 

Kunnanvaltuusto hyväksyi sivistystoimen talousarvioesityksen. 
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Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että Peltovuoman koulusta ei siirretä 3.-6. 

luokkien opetusta Hettaan vaan toiminta säilyy samansisältöisenä eli 

esitys on sama kuin sivistyslautakunnan esitys on ollut.  

Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.  

 

Tuomas Keskitalo saapui kokoukseen tämän kohdan käsittelyn aikana klo 

20.35.   

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, 

että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatet-

tu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannat-

tavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannat-

tavat Birgitta Eiran esitystä, jota Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Ulla 

Keinovaara ovat kannattaneet, äänestävät ”EI”.  

 

Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suorite-

tussa äänestyksessä annettiin viisi (8) ”JAA”-ääntä (Alamattila Jaak-

ko, Alatörmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Keskitalo Sari, Kultima Elli-

Maria, Kurkela Outi, Mäkitalo Pentti, Näkkäläjärvi Janne) ja viisi (5) 

”EI”-ääntä (Eira Birgitta, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Keinovaara Ulla, 

Keskitalo Tuomas, Syväjärvi Ulla-Maija) ja neljä valtuutettua oli 

poissa, joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen 

kunnanvaltuuston päätökseksi. 

 

Perusturvaosasto 

Kunnanvaltuusto hyväksyi perusturvan talousarvioesityksen. 

 

 

Tekninen osasto 

Kunnanvaltuusto hyväksyi teknisen toimen talousarvioesityksen. 

 

Tuloslaskelma 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tuloslaskelman.   

 

Investointiosa 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen 14.12.2015 täydentämän in-

vestointiosan. 

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus käsitteli tauon aikana vuo-

den 2016 talousarvion investointiosan täydennyksen/ Hoitajakutsulait-

teiston uusiminen sekä kulunvalvontajärjestelmän rakentaminen Luppoko-

dille, Ounasmajoille ja Aspa Riekonmarjaan, määräraha 40000 euroa. 

 

Rahoitusosa 

Kunnanvaltuusto hyväksyi rahoitusosan. 
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Hoitajakutsulaitteiston uusiminen sekä kulunvalvontajärjestlmän raken-

taminen Luppokodille, Ounasmajoille ja Aspa riekonmarjaan, 40000 eu-

roa, sisällytettiin rahoitusosaan.  

 

Liitteet 

Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteet.  

 

 

Päätöshistoria 

 

Khall 4.12.2015 280 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion 

käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, 

sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan 

toimintakate (ulkoiset nettomenot). 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hy-

väksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitel-

man vuosiksi 2016–2018 käsittelyssä hyväksyttyjen muutosten mukaisena.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve 

katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se 

on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuus-

tolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunni-

telma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan 

tehdä tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsitte-

lyä. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että talousarviota on käsitelty 1.12. kokoukses-

sa ja jatketaan käsittelyä.  

 

Yleisperustelut 

Hyväksyttiin esityksen mukaan siten, että saamenkielisten palvelujen 

kohdalle jätetään taulukon lisäksi perusopetusta koskeva kappale sekä 

viimeinen kappale lukuun ottamatta euromäärää.  

 

Lisätään matkailutuloa käsittelevään kohtaan Enontekiön matkailutulo 

sekä porotalouden tulo. 

 

Yleishallinto 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Sivistystoimi 
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Poistetaan BSC-tuloskorteista kohdasta henkilöstö mittarina oleva 

kriisitilanteiden määrä ja korvataan seuraavasti: Työhyvinvointikysely 

koko henkilöstölle (tulosten analysointi ja toimenpiteet).  

 

Perusturva 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Tekninen toimi 

 

Poistetaan BSC-tuloskorteista kohdasta asiakas tavoitteessa oleva sana 

”lähi”. 

 

Tuloslaskelmaosa 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Investointiosa 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Rahoitusosa  

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.   

 

Käsittely  

Birgitta Eira saapui kokoukseen klo 14.10.  

 

Birgitta Eira esitti, että Kejo-tuotosta siirretään 100.000 euroa 

Enontekiön Sähkö Oy:lle tulevia investointeja varten. Esitystä ei kan-

natettu.  

 

Liitteet  

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

Kunnanhallitus 1.12.2015 § 265 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä perjantaina 

4.12.2015 klo 13.00-15.00.  

 

Käsittely 

Kunnanhallitus piti taon 16.40-16.50, minkä jälkeen puheenjohtaja to-

tesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela kävi läpi keskeiset kohdat talousarviosta. 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli teknisen toimen 

talousarvioesityksen, vs. varhaiskasvatusohjaaja Hanna Tissari  sivis-

tystoimen talousarvioesityksen ja sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi 
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perusturvan talousarvioesityksen sekä kunnansihteeri Leni Karisaari 

yleishallinnon talousarvioesityksen. 

Jaettiin kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuspaikkakohtai-

nen talousarvioesitys oheismateriaaliksi. 

 

Pentti Mäkitalo poistui klo 17.40 teknisen ja sivistystoimen esittely-

jen jälkeen.  

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 18.40-19.00, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla lukuun 

ottamatta Pentti Mäkitaloa ja Berit-Ellen Juusoa, joka poistui kokouk-

sesta tauon aikana. 

 

Birgitta Eira esitti, että hyväksytään sivistyslautakunnan mukainen 

esitys. Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  

 

Kunnanjohtaja kävi läpi sivistyslautakunnan toimintaan liittyvät pää-

tökset.  

Todettiin, että lautakuntien talousarviopykälät toimitetaan oheismate-

riaalina.  

 

Birgitta Eira teki ponnen siitä, että eriteltäisiin Peltovuoman koulu-

kuljetusten euromäärä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kos-

ka oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, 

suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat vs. 

kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Bir-

gitta Eiran esitystä, jota Ulla Keinovaara on kannattanut, äänestävät 

”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänes-

tyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, 

Kultima Unto) ja 3 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Keinovaara Ulla, Tonteri 

Antti). Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan puheenjohta-

jan ääni ratkaisee ja että vs. kunnanjohtajan ehdotus on tullut kun-

nanhallituksen päätökseksi. 

 

Kunnanhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä perjantaina 

4.12.2015 klo 13.00-15.00.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion 

käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, 

sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan 

toimintakate (ulkoiset nettomenot). 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 

hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunni-

telman vuosiksi 2016–2018. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve 

katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se 
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on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanval-

tuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointi-

suunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan 

tehdä tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsitte-

lyä. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk-

syttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huo-

mioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hy-

väksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitel-

ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousar-

viovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 

kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva-

taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta-

konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta-

seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa 

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan 

tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joil-

la alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve 

katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomää-

räisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tulos-

laskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

 

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on uudessa kunta-

laissa tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä 

kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katet-

tavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpide-

ohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväk-

sytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  

 

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa 

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). 

Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen 

kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 

2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäi-

sillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli 

kunnalla (ei sovelleta kuntayhtymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä 

kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla 
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katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamis-

velvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä 

alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää. 

 
Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenettelyä 

sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 kon-

sernitilinpäätöksiin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätök-

sistä laskettaviin tunnuslukuihin (148.4 §). Konsernitason kriisikun-

tamenettely edellyttää konsernitilinpäätöksiä kaikilta kunnilta. 

 

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuspaikkakohtainen talo-

usarvioesitys esitetään oheismateriaalina. 

 

Oheismateriaali 

1 Lautakuntien talousarviopykälät 

 

Liite  

2 Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2016-2018 

 

Tiedoksi 

Lautakunnat(perusturva, sivistys, tekninen, tarkastus)  (kopio ja lii-

te) 

Kirjanpito (kopio ja liite) 

Osastopäälliköt   -”- 

Kunnanjohtaja  -”- 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  14.12.2015 21 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 39 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela kiitti viranhaltijoita ja luottamushenki-

löitä kuluneesta vuodesta ja toivotti Hyvää Joulua. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen kiitti valtuutettuja 

ja viranhaltijoita sekä toivotti Hyvää Joulua. 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 

    14.12.2015  31-39  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 31,32,39. 

 
  

 
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    33,34,35,36,37,38.     

 
 

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 
 
 
 

 

 

 


