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ASIALISTA  

 

 

 

1 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

2 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

3 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

4 § Vuoden 2016 investointiosan muuttaminen 

 

5 §  Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien käyttöönotto vuosille 2017-

2018 

 

6 §  Enontekiön kunnan vuosikello 2017 

 

7 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Seppo Alatörmänen on il-

moittanut esteen ja tilalle on saatu varavaltuutettu Unto Kultima. Berit-

Ellen Juuso on ilmoittanut esteen, mutta varavaltuutettua ei ole saatu. Sari 

Keskitalo on ilmoittanut esteen ja tilalle on saatu Sirpa-Liisa Korva.  

Miliza Kimmel ja Janne Näkkäläjärvi ovat ilmoittaneet esteen, mutta heidän 

tilalleen ei ole saatu varavaltuutettua. Ulla-Maija Syväjärvi on ilmoittanut 

esteen ja tilalle on saatu Alpo Peltovuoma. Puheenjohtaja totesi, että näin 

ollen paikalla on 12 valtuutettua.  

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 1.2.2017 ja lähetetty sama-

na päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle 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 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityk-

sestä Helinä Hautamäki ja Birgitta Eiran esityksestä Hannu Ranta. 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 15.2.2017 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 3 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valtuustokauden 

loppuun 31.5.2017 saakka seuraavasti: 

Seppo Alatörmänen, puheenjohtaja 

Pentti Mäkitalo, I varapuheenjohtaja 

Berit-Ellen Juuso, II varapuheenjohtaja 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Seppo Alatörmästä 

ja I varapuheenjohtajaksi Pentti Mäkitaloa.  

 

Birgitta Eira esitti kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajaksi Berit-Ellen 

Juusoa.  
 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 7.2.2017 § 45  

 

Päätös 

Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudes-

taan valtuustokauden loppuun 31.5.2017 saakka puheenjohtajan sekä ensimmäisen 

ja toisen varapuheenjohtajan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudes-

taan valtuustokauden loppuun 31.5.2017 saakka puheenjohtajan sekä ensimmäisen 

ja toisen varapuheenjohtajan. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

sekä tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto 

ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 

Enontekiön kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuustossa on kak-

si varapuheenjohtajaa. 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Luottamushenkilökortisto 
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Kvalt 4 § Vuoden 2016 investointiosan muuttaminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että teknisenä oikaisuna kirjanpitoon 

hyväksytään sivistyslautakunnan esitys kelkkahankinnan sisällyttämiseksi in-

vestointiosaan vuodelle 2016 seuraavasti: 

Skidoo wt ace 900 vm 2017 

Menot 12792,74 € 

Tulot 3518,55 € (vaihtokelkka) 

Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottori-

kelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Hannu Ranta esitti, että pidetään neuvottelutauko. Bir-

gitta Eira kannatti neuvottelutaukoa. Kunnanvaltuusto piti yksimielisesti 

neuvottelutauon klo 17.20-17.35. Tauon päätyttyä puheenjohtaja suoritti ni-

menhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 7.2.2017 § 46  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että tekni-

senä oikaisuna kirjanpitoon hyväksytään sivistyslautakunnan esitys kelkkahan-

kinnan sisällyttämiseksi investointiosaan vuodelle 2016 seuraavasti: 

Skidoo wt ace 900 vm 2017 

Menot 12792,74 € 

Tulot 3518,55 € (vaihtokelkka) 

Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottori-

kelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että tästä eteenpäin toimival-

lan ylityksiin ja lainsäädännön, kunnan sääntöjen, ohjeiden ja määräysten 

sekä hyvän hallinnon vastaiseen toimintaan suhtaudutaan niiden vaatimalla 

vakavuudella ja puututaan käytössä olevin menettelyin huomautuksen, varoituk-

sen tai muun sanktion muodossa.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.00-15.10, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. Kes-

kustelun edetessä kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.45-15.50, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  

 

Keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi:  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että teknisenä oikaisuna 

kirjanpitoon hyväksytään sivistyslautakunnan esitys kelkkahankinnan sisällyt-

tämiseksi investointiosaan vuodelle 2016 seuraavasti: 

Skidoo wt ace 900 vm 2017 

Menot 12792,74 € 

Tulot 3518,55  € (vaihtokelkka) 

Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottori-

kelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tästä eteenpäin toimivallan ylityksiin 

ja lainsäädännön, kunnan sääntöjen, ohjeiden ja määräysten sekä hyvän hallin-
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non vastaiseen toimintaan suhtaudutaan niiden vaatimalla vakavuudella ja puu-

tutaan käytössä olevin menettelyin huomautuksen, varoituksen tai muun sankti-

on muodossa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistys-

lautakunnan esityksen kelkkahankinnan sisällyttämisestä kunnan investoin-

tiosaan vuodelle 2016 ja esittää valtuustolle, että investointiosaan lisätään 

kohta Skidoo WT Ace 900 vm. 2017 seuraavasti:  

Menot  12792,74 € 

Tulot  3.518,55 € 

Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottori-

kelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan. Tuloksi 

investointiosaan kirjataan vaihtokelkka.  

  

 

Selostus  

  

Moottorikelkan hankintapäätös on tehty 12.12.2016 viranhaltijapäätöksellä 

(vapaa-aikatoimensihteeri) ja moottorikelkka ja lisävarustelasku sekä hyvi-

tyslasku (vaihtokelkka) on päivätty 30.12.2016 ja kirjattu tositepäivällä 

31.12.2016 käyttötalouteen kahdelle eri menokohdalle. Moottorikelkka on han-

kittu sivistystoimenjohtajan 3.11.2016 sivistystoimelle antaman hankintakiel-

lon aikana. 

 

Kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan vastuuviranhaltijalla on ratkaisuvalta 

tehdä enintään 8400 euron (sis. alv:n) hankintoja talousarvion puitteissa. 

Yli 8400 euron hankinnoista päättää lautakunta. Moottorikelkan verollinen 

hinta on 14201 euroa (sis.alv 24 %) ja lisävarusteet 1662 euroa (sis. alv 24 

%). Moottorikelkka ja lisävarusteet maksoivat yhteensä 15863 euroa (sis. alv 

24 %). Vanhasta kelkasta saatiin vaihdossa 4363 euroa (sis.alv 24 %) 

  

Viranhaltijan hankintapäätös tuotiin lautakunnalle tiedoksi 31.1.2017 tiedok-

si annettavissa asioissa. Sivistyslautakunta otti kuitenkin kunnanjohta-

jan suosituksesta samassa kokouksessa moottorikelkka-asian käsittelyyn ja 

hyväksyi tehdyn hankinnan jälkikäteen sekä esitti valtuustolle hankinnan si-

sällyttämistä kunnan investointiosaan vuodelle 2016. 

 

Sivistystoimen selostuksessa mainittu kunnanhallituksen otto-oikeuspäätös 

4.1.2017 ei ole voinut vaikuttaa hankintapäätökseen, joka on tehty jo 

12.12.2016 vaikka sivistyslautakunnan selostuksesta saa tämän käsityksen.   

Kunnanhallitus on 4.1.2017 § 18 päättänyt palauttaa sivistyslautakunnalle 

lautakunnan 28.11.2016 §:n 131 koskien talousarvion 2017 jatkokäsittelyä ja 

ko. päätöksessä olevaa seuraavaa kohtaa:  

”Sivistyslautakunta toteaa, että talousarvio on annetussa raamissa eli vuosi-

kate on 4.640.000. Sivistyslautakunta toteaa, että talousarviomäärärahalla 

saadaan pyöritettyä koulu- ja varhaiskasvatus, mutta ei vapaa-aikatoimen toi-

mintoja (mm. kirjaston palkkamäärärahoista puuttuu puolet, kulttuuri-, kir-

jasto-, liikunta- ja nuorisotoimessa ei ole toimintaan määrärahoja, kotihoi-

don tuki poistettu).” 

Kunnanhallitus päätti 4.1.2017 todeta perusteluna seuraavaa: kunnanvaltuusto 

on hyväksynyt 7.12.2016 sivistystoimen tavoitteeksi: Kuntalaisen sivistyksen 

edistäminen mukaan lukien vapaa-ajantoiminta. Kunnanhallitus päättää todeta, 

että sivistyslautakunnan tulee ottaa huomioon valtuuston päätös.  
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Tilintarkastajalta kirjallisena saadun tiedon mukaan samana päivänä hankitut  

moottorikelkka ja siihen kuuluvat varusteet muodostavat selkeän, yhden  

kokonaisuuden. Tilintarkastajan mukaan hankinta on perusteltua käsitellä  

investointina vuodelle 2016, koska hankinta ylittää omaisuushankinnan rajana 

olevan 8500 euroa, ja että hankinta kirjataan investointiosaan menot 12792,74 

€ ja tulot 3.518,55 €. 

 

Talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat määritellyt 

investoinnit hankkeittain. Investointiosassa menot ja tulot sitovat erikseen.  

 

Päätöshistoria  

 

Sivistysltk 31.1.2017 15 § 

INVESTOINTIESITYS/HETTA HIIHTOMAA MOOTTORIKELKKA 

  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vapaa-aikatoimensihteeri): 

Sivistyslautakunta hyväksyy Hetta Hiihtomaan kelkkahankinnan ja esittää kun-

nanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hankinnan sisällyttämistä 

kunnan investointiosaan vuodelle 2016. 

  

Selostus: 

Sivistyslautakunta esitti ta-kokouksessaan 28.11.2016 § 131, että Hetta Hiih-

tomaa siirretään teknisen toimen alaisuuteen 1.1.2017 alkaen. 

 

Kunnanvaltuusto on ta-kokouksessaan 7.12.2016 § 45 päättänyt tarjota Hetta 

Hiihtomaata ulkopuoliselle taholle, esim. yrittäjälle, jolta ostettaisiin 

lähiliikuntapalveluita.  

 

Kunnanhallitus päätti 4.1.2017 § 18, että se palauttaa sivistyslautakunnan 

ta-päätöksen (28.11.2016 § 131) takaisin sivistyslautakunnalle perusteluna 

seuraava: kunnanvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2016 § 45 sivistystoimen tavoit-

teeksi ”Kuntalaisen sivistyksen edistäminen mukaan lukien vapaa-

aikatoiminta”. Kunnanhallitus totesi, että sivistyslautakunnan tulee ottaa 

huomioon valtuuston päätös. 

 

Tästä johtuen sivistysosasto on joutunut jatkamaan Hetta Hiihtomaan toimintaa 

ja hankkimaan tarvittavaa kalustoa.  

 

Hetta Hiihtomaan moottorikelkka vm 2008 on jo usean vuoden ajan aiheuttanut 

tuntuvia korjauskustannuksia ja ollut työturvallisuuden kannalta sopimaton 

moottorikelkka laskettelurinnekäyttöön. 

 

Hetta Hiihtomaan toiminnan jatkuessa vapaa-aikatoimensihteeri on viranhalti-

japäätöksellä 12.12.2016 tarjouspyynnön pohjalta/ Enontekiön kunta hankkinut 

Hetta Hiihtomaahan K A Kolström Oy:ltä Skidoo WT Ace 900 vm 2017 moottorikel-

kan. Vanha kelkka vaihdettiin kaupan yhteydessä. 

Kauppahinta koostui moottorikelkan perushinnasta 11.452,42 € (alv0)ja  

vanhan moottorikelkan hyvityshinnasta 3.518,55 € (alv0). 

Erotukseksi muodostui 7933,87 € (alv0). Kauppahinta on maksettu Hetta Hiihto-

maan käyttötaloudesta menokohdasta 029008 4580. 
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Lisäksi hankittiin kiinteinä moottorikelkkaan suksimuovit ja pohjapanssari 

arvo 213,72 € (alv 0) ja lisäpuskuri, tavaralaatikko ja lisäistuin 1.126,56 € 

(alv0), joita voidaan tarvittaessa käyttää muissakin kelkoissa. 

Lisätarvikkeiden kauppahinta on maksettu Hetta Hiihtomaan käyttötalouden me-

nokohdasta 029008 4600 ja hankinnan kokonaishinta lisävarusteineen oli 

9.274,14 €. 

 

Tiedoksi 

Kirjanpito 

Sivistyslautakunta  
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Kvalt 5 § Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien käyttöönotto vuosille  

2017-2018 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että tilintarkastuspalvelut tilikausille 2017-2018 

hankintaan suorahankintana KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä option mukai-

sesti ja hinta neuvotellaan ennen valtuuston vuoden 2017 ensimmäistä kokous-

ta. 

 

Birgitta Eira jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitteenä.  

 

Käsittely 

Pentti Mäkitalo totesi, että KPMG Oy/Juha Väärälä on ilmoittanut, että jatke- 

taan optiovuodet nykyisen sopimuksen mukaisilla ehdoilla.  

Hallintojohtaja totesi vuosien 2014-2016 tarkastuspalveluihin käytetyt  

euromäärät.  

 

Keskustelussa Birgitta Eira esitti, että asia jätetään pöydälle, jotta  

tarkastuslautakunnalta tulevat riittävät selvitykset ja materiaalit.  

Hannu Ranta kannatti esitystä. 

 

Jaakko Alamattila, Helinä Hautamäki ja Ulla Keinovaara kannattivat  

kunnanhallituksen esitystä.   

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että  

koska oli tehty pöydällepanoehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, 

että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät ”JAA” ja ne  

jotka kannattavat Birgitta Eiran pöydällepanoesitystä, jota Hannu Ranta on  

kannattanut, äänestävät ”EI”.  

Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa 

äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) ”JAA”-ääntä (Alamattila Jaakko,  

Kultima Unto, Hautamäki Helinä, Keinovaara Ulla, Korva Sirpa-Liisa, Kultima 

Elli-Maria, Kurkela Outi, Mäkitalo Pentti, Peltovuoma Alpo) ja kolme (3)  

”EI”-ääntä (Eira Birgitta, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Ranta Hannu), joten  

puheenjohtaja totesi, että jatketaan asian käsittelyä.  

 

Birgitta Eira ilmoitti, että jättää asiaan eriävän mielipiteen kirjallisena.  

 

Hallintojohtaja totesi, että vastaehdotuksen tehneellä tai päätöstä  

vastaan äänestäneellä on oikeus ilmoittaa eriävä mielipide.  

 

Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara kannattivat kunnanhallituksen  

päätösehdotusta.  

 

Birgitta Eira ilmoitti, että ei ehtinyt tehdä esitystä, koska puheenjohtaja  

ei antanut puheenvuoroa.  

 

Päätöshistoria 

 

Tarkastuslautakunta 1.12.2016 § 49  

49 § TILINTARKASTUSPALVELUIDEN OPTIOVUOSIEN KÄYTTÖÖNOTTO VUOSILLE  

2017-2018 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 
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Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tilintarkastuspalvelut 

tilikausille 2017-2018 hankintaan suorahankintana KPMG Julkishallinnon  

Palvelut Oy:ltä option mukaisesti ja hinta neuvotellaan ennen  

valtuuston vuoden 2017 ensimmäistä kokousta. 

 

KÄSITTELY 

 

Merkitään, että tilintarkastaja Juha Väärälä poistui kokouksesta tämän  

pykälän ajaksi. Pykälän käsittelyn aikana sihteerinä toimi kokouksen  

puheenjohtaja. 

 

SELOSTUS 

 

  

Ostopalvelusopimukseen on sisällytetty optio tarkastuskaudesta 2017 –  

2018. Mikäli optio tilikausien 2017-2018 tarkastuksesta päätetään  

ottaa käyttöön, neuvotellaan hinnat sopimuskumppanien välisessä 

neuvottelussa.  

 

PÄÄTÖS 

 

Hyväksyttiin. 

 

Tiedoksi: kunnanvaltuusto 

 

Liitteet 

1 Eriävä mielipide/Birgitta Eira 

Tiedoksi 

Tarkastuslautakunta 

Kirjanpito 

Kunnanhallitus 
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Kvalt 6 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 

2017. 

 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että valtuuston kutsussa mainittu asiaotsikko Enonte-

kiön kunnan vuosikello 2017 muutetaan muotoon Kunnan toiminnan ja talouden 

suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2017. 

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti vahvistaa liitteessä olevat valtuuston koko-

uspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että valtuusto vahvistaa liitteessä olevat valtuuston 

kokouspäivät toimikautensa loppuun asti. Esitystä ei kannatettu.  

 

Jaakko Alamattila ja Helinä Hautamäki kannattivat kunnanhallituksen esitystä.  

 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 7.2.2017 § 47  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti vahvistaa liitteessä olevat kunnanhallituksen kokous-

päivät ja kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin 

2017 siten, että kunnanhallituksen kokous on huhtikuussa 19.4. ja toukokuussa 

9.5. sekä päätti, että vanhusneuvosto ja nuorisoneuvosto laitetaan vuosikel-

loon ulkokehälle ajankohtaan, jossa se on suunniteltu kokoontuvan. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kutsussa mainittu 

asiaotsikko Enontekiön kunnan vuosikello 2017 muutetaan muotoon Kunnan toi-

minnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2017. 

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa liitteessä 

olevat valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen kokous on 

huhtikuussa 19.4. ja toukokuussa 9.5. sekä päätti, että vanhusneuvosto ja 

nuorisoneuvosto laitetaan vuosikelloon ulkokehälle ajankohtaan, jossa se on 

suunniteltu kokoontuvan. 

 

Birgitta Eira esitti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vah-

vistaa liitteessä olevat valtuuston kokouspäivät toimikautensa loppuun asti. 

Esitystä ei kannatettu.  

  

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.20-16.30, minkä jälkeen puheenjohta-

ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevat kunnanhallituksen kokous-

päivät ja kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin 

2017.  
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kutsussa mainittu 

asiaotsikko Enontekiön kunnan vuosikello 2017 muutetaan muotoon Kunnan toi-

minnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2017 

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa liitteessä 

olevat valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

 

Selostus 

Vuosikellolla tarkoitetaan Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvien 

toimintojen aikataulua, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä pidemmän aika-

jakson aikana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla tarkoituksena on 

helpottaa ja jäntevöittää talousprosessia ja toimielinten kokousten yhteenso-

vittamista. Vuosikellon aikataulutusta joudutaan vuoden kuluessa tarkenta-

maan, mutta vuoden alussa vuosikelloon merkitään ainakin suunnittelut kunnan-

hallituksen, kunnanvaltuuston, taloustoimikunnan ja lautakuntien kokoukset 

sekä tärkeät määräajat, kuten talousarvion ja -suunnitelman valmisteluaika-

taulu. Vuosikello laitetaan kunnan sisäiseen verkkoon ja kotisivulle.  

 

Liite  

2  Vuosikello  

 

Tiedoksi 

Lautakunnat 

Osastopäälliköt 

Vastuuviranhaltijat 

Raili Vienola  
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Kvalt 7 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

Ei ollut.  

 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 
    8.2.2017  1-7   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 1,2,7. 

 
 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 
Puhelin: 029 56 42800  
Faksi: Faksi: 029 56 42841 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
 
pykälät  3,4,5,6. 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 

  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vä 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. 
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku  
muu henkilö, 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 

 – 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu 
on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä 
eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki). 
 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165    
Käyntiosoite: Ounastie 165 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi 
Faksinumero: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 487 6980 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


