
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  3. 

Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Tiistai 23.6.2015 klo 16.00-19.50  

  (valtuustoseminaari klo 14.00) 

      

 

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(poistui 18.45) Näkkäläjärvi Janne 

 Keinovaara Ulla   Ranta Hannu 

 Keskitalo Sari   Syväjärvi Ulla-Maija 

 Keskitalo Tuomas  Kultima Unto, vv 

     Saila Kuukasjärvi,vv 

     Per-Oula Juuso, vv 

      

      

 

MUUT SAAPUVILLA Karisaari Leni, vs. kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

OLLEET  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

  Uusikartano Sanja, kirjanpitäjä (16 §) 

  Järvistö Heikki, vapaa-aikatoimensihteeri(16 §,17 §) 

Kallioniemi Annikki, sosiaalisihteeri (16 §) 

Lämsä Kimmo, tekninen johtaja (13 §, 16 §, 19 §) 
   

   

ASIAT  § 11 - § 21 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

     

  

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Satu-Marja Eira-Keskitalo Janne Näkkäläjärvi 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  30.6.2015 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   
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ASIALISTA  

 

11 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 

12 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

13 §  Muutosesitys Enontekiön kunnan investointiohjelmaan vuosille  

 2015-2017 Kilpisjärven monitoimitalon tulipalossa tuhoutumi- 

sen johdosta 

 

14 §  Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet, käsittelytilanne ja 

suoritetut toimenpiteet sekä vuosina 2012 ja 2013 käsittelyyn 

jääneiden valtuustoaloitteiden tilanne 

15 §  Arviointikertomus 2014 

16 §  Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja

 vastuuvapauden myöntäminen 

17 §  Vuoden 2016 talousarvioraami 

18 §  Kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttäminen 

 

19 §  Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Liikuntahallin  

kunnostaminen 

 

20 §  Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Rami-tilojen  

lunastaminen 

 

21 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 11 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Kari Kotavuopion tilal-

la on Unto Kultima, Miliza Kimmelin tilalla on Saila Kuukasjärvi ja Hannu 

Rannan tilalla Per-Oula Juuso. Edelleen puheenjohtaja totesi, että koko-

uksessa on tällä hetkellä läsnä 14 varsinaista valtuutettua ja 3 varaval-

tuutettua. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 16.6.2015 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 12 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdolli-

sesti tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan  

esityksestä Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Berit-Ellen Juuson esityksestä 

Janne Näkkäläjärvi.  

  

Merkitään, että kunnanhallitus on valmistellut kaksi kiireellisenä käsi-

teltävää asiaa: vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Liikuntahallin 

kunnostaminen ja vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Rami-tilojen 

lunastaminen. 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti li-

sättynä edellä mainituilla kahdella lisäasialla. 

 

Kunnanvaltuusto piti tauon klo 16.10-16.35, jonka aikana jaettiin kun-

nan hakemat kunniamerkit Sari Keskitalolle, Elina Keskitalolle ja San-

ja Uusikartanolle.  

 

Merkitään, että tauon aikana Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtaja 

Jukka Kärki ja Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jukka Feodoroff 

esittäytyivät valtuustolle.  

 

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että val-

tuusto jatkaa entisellä kokoonpanolla. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 30.6.2015 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 13 § Muutosesitys Enontekiön kunnan investointiohjelmaan vuosil-

le 2015-2017 Kilpisjärven monitoimitalon tulipalossa tuhoutumisen joh-

dosta 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Kilpisjärven moni-

toimitalon rakentamisen alustavan kustannusarvion 3.600.000 €, joka 

katetaan kiinteistön vakuutuskorvauksella sekä vuosien 2015-2017 talo-

usarvioon ja –suunnitelman investointiosaan seuraavan muutoksen:  

 

Kilpisjärven monitoimitalon rakentaminen 

 

TA 2015  TS 2016  TS 2017 

Menot  200.000 €  1.600.000 € 1.800.000 € 

Tulot  200.000 €   1.600.000 € 1.800.000 € 

 

Vuodelle 2015 kohdistuvat raivaus- ja suunnittelutyöt ja vuosille 

2016-2017 uudisrakennustyöt. 

 

Käsittely 

Saila Kuukasjärvi esitti, että kunnanvaltuusto hyväksyisi teknisen 

lautakunnan esityksen. Elli-Maria Kultima ja Birgitta Eira kannattivat 

esitystä.  

 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli asiantuntijana kuultavana vastaamassa 

valtuutettujen kysymyksiin. 

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asi-

asta äänestetään, koska on tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta 

poikkeava kannatettu esitys. 

Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että 

ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä sanovat ”JAA” ja ne, 

jotka kannattavat Saila Kuukasjärven esitystä, jota Elli-Maria Kultima 

ja Birgitta Eira ovat kannattaneet sanovat ”EI”. Äänestystapa ja -

järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Äänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Jaakko Alamattila, Seppo Alatör-

mänen, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Helinä Hautamäki, Ulla Keinovaara, 

Sari Keskitalo, Tuomas Keskitalo, Unto Kultima, Outi Kurkela, Pentti 

Mäkitalo, Janne Näkkäläjärvi) ja 6 EI-ääntä (Birgitta Eira, Berit-

Ellen Juuso, Saila Kuukasjärvi, Elli-Maria Kultima, Per-Oula Juuso, 

Ulla-Maija Syväjärvi). 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen on voittanut kunnanhallituksen 

esitys.  

 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 15.6.2015 149 §  

 

Päätös 
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Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Kilpisjärven monitoimitalon 

rakentamisen alustavan kustannusarvion 3.600.000 €, joka katetaan 

kiinteistön vakuutuskorvauksella sekä vuosien 2015-2017 talousarvioon 

ja –suunnitelman investointiosaan seuraavan muutoksen:  

 

Kilpisjärven monitoimitalon rakentaminen 

 

TA 2015  TS 2016  TS 2017 

Menot  200.000 €  1.600.000 € 1.800.000 € 

Tulot  200.000 €   1.600.000 € 1.800.000 € 

 

Vuodelle 2015 kohdistuvat raivaus- ja suunnittelutyöt ja vuosille 

2016-2017 uudisrakennustyöt. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila kannatti päätösehdotusta. Birgitta Eira esitti, että 

hyväksytään teknisen lautakunnan esitys. Elli-Maria Kultima kannatti 

esitystä.  

 

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 Elli-Maria Kultima on kannattanut, äänestä-

vät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa ää-

nestyksessä annettiin 5 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sa-

ri, Keskitalo Tuomas, Näkkäläjärvi Janne, Hautamäki Helinä) ja 2 ”ei” 

ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria). Puheenjohtaja totesi, että 

vs. kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Kilpisjärven monitoimita-

lon rakentamisen alustavan kustannusarvion 3.600.000 €, joka katetaan 

kiinteistön vakuutuskorvauksella sekä vuosien 2015-2017 talousarvioon 

ja –suunnitelman investointiosaan seuraavan muutoksen:  

 

Kilpisjärven monitoimitalon rakentaminen 

 

TA 2015  TS 2016  TS 2017 

Menot  200.000 €  1.600.000 € 1.800.000 € 

Tulot  200.000 €   1.600.000 € 1.800.000 € 

 

Vuodelle 2015 kohdistuvat raivaus- ja suunnittelutyöt ja vuosille 

2016-2017 uudisrakennustyöt. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk. 26.5.2015 44 § 

Selostus: 
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Tulipalossa 3.5.2015 tuhoutuneen Kilpisjärven monitoimitalon, uudel-

leen rakentamiseksi esitetään Enontekiön kunnan investointiohjelmaan 

muutosta jo kuluvasta vuodesta 2015 alkaen. 

Tuhoutunut rakennus oli laajuudeltaan 1150 br-m2. 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen 

Enontekiön kunnanvaltuustolle, investointiohjelmaan muutoksen seuraa-

vasti:  

 

- Vuosi 2015 200 000€ raivaus ja suunnittelutyöt. 

- Vuosi 2016 1 600 000€ uudisrakennustyöt. 

- Vuosi 2017 1 800 000€ uudisrakennustyöt. 

 

Alustavan kokonaiskustannusarvion näin ollessa 3 600 000€, joka kate-

taan kiinteistön vakuutuskorvauksella. 

 

Päätös: 

Petri Pettissalo esitti 500000€ lisäämistä kustannusarvioon vuodelle 

2017. Pettissalo esitti, että lisämääräraha katetaan lainanotolla. 

Lisäystä hän perusteli kyläläisten muuttuneena tarpeena. Lisämäärära-

halla rakennettaisiin tiloihin mm. kuntosali, joka toimisi kyläläisten 

tarpeiden lisäksi myös maajoukkuehiihtäjien kuntosalina. 

Saila Kuukasjärvi, Berit-Ellen Juuso, Elli-Marja Kultima ja Antti Ton-

teri kannattivat ehdotusta. Suoritettiin käsiäänestys, jossa esitteli-

jän ehdotus sai yhden äänen (Paula Ahopelto) ja Petri Pettissalon eh-

dotus sai viisi ääntä (Elli-marja Kultima, Saila Kuukasjärvi, Berit-

Ellen Juuso, Antti Tonteri sekä Petri Pettissalo). Äänestyksen jälkeen 

puheenjohtaja totesi, että 500000€ lisämäärärahan lisäys vuodelle 2017 

tuli hyväksytyksi joka katetaan kunnan lainanotolla investointia var-

ten. 

Lisäyksen kokonaiskustannusarvion näin ollessa 4 100 000€. 

 

Alpo Peltovuoma poistui kokouksesta tämän pykälän käsittely aikana klo 

20.03. 

 

Tiedoksi  

Tekninen lautakunta 

Sivistyslautakunta 

Kirjanpito 
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Kvalt 14 § Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet, käsittelytilanne ja 

suoritetut toimenpiteet sekä vuosina 2012 ja 2013 käsittelyyn jäänei-

den valtuustoaloitteiden tilanne 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 15.6.2015 152 §  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta vuoden 2014 valtuustoaloitteet ja vuoden 

2013 käsittelyyn jääneet valtuustoaloitteet sekä vuoden 2012 valtuus-

toaloitteista kohdan 6 loppuun käsitellyiksi.  

Vuodelta 2012 käsittelyyn jääneiden valtuustoaloitteiden, kohtien 7 ja 

8, käsittelyä jatketaan edelleen.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloittei-

den johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi sekä toteaa vuoden 2014 val-

tuustoaloitteet ja vuoden 2013 käsittelyyn jääneet valtuustoaloitteet 

sekä vuoden 2012 valtuustoaloitteista kohdan 6 loppuun käsitellyiksi.  

Vuodelta 2012 valmisteluun jääneiden valtuustoaloitteiden, kohtien 7 

ja 8, käsittelyä jatketaan edelleen.  

Selostus  

Vuosi 2014 

Vuonna 2014 on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet ja niiden johdosta 

on tehty seuraavat toimenpiteet: 

1. Jaakko Alamattila ja Ulla-Maija Syväjärvi tekivät 27.2.2014 suulli-

sen valtuustoaloitteen ilmoitustaulujen ylläpidon lopettamisesta sivu-

kylissä. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.3.2014 § 66 käsitellyt aloitetta ja 

päättänyt lopettaa kunnan ilmoitustaulujen ylläpidon niissä kylissä, 

joiden kylätoimikunnat/-kyläyhteisöt ovat sitä esittäneet. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedok-

si. 

 

Todetaan, että kyläyhdistyksille tehdyn kyselyyn perustuen yksikään 

kyläyhdistys ei ole esittänyt ilmoitustaulun poistamista kylästään. 

 

2. Berit-Ellen Juuso ja Per-Oula Juuso esittivät 27.2.2014 seuraavan 

kirjallisen valtuustoaloitteen: ”Kilpisjärvi-Halti on osa Kalottireit-

tiä. Tällä reitillä ei ole mahdollista ulkopaikkakuntalaisten kelk-

kailla omin päin kuten esim. Metsähallituksen ylläpitämillä kelk-

kaurilla, mihin myös ulkopaikkakuntalaiset saavat kelkkaluvan. Esitäm-



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  23.6.2015 10 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

me, että Enontekiön kunta aloittaa välittömästi virallisen moottori-

kelkkauran valmistelut / neuvottelut Metsähallituksen kanssa Kilpis-

järveltä Haltille. Matkailullisesti tämä palvelee paremmin ja huomat-

tavasti laajemmin kuin tämän hetken tarjoamat mahdollisuudet”. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.3.2014 § 67 käsitellyt asiaa ja 

päättänyt antaa asian teknisen lautakunnan selvitettäväksi. Edelleen 

kunnanhallitus totesi, että asia voidaan ottaa esille myös Metsähalli-

tuksen kanssa käytävissä yhteistyöneuvotteluissa. 

 

Tekninen lautakunta on pyytänyt asiasta Metsähallitukselta lausuntoa 

ja asiasta on myös neuvoteltu keväällä 2015 pidetyn yhteistyöneuvotte-

lujen yhteydessä.  

Metsähallitus on todennut, että alueen hoidon ja käytön suunnittelu-

prosessi on kesken ja tavoitteena on saada se käsiteltyä vuoden 2015 

loppuun mennessä. Kelkkauran perustaminen olisi erittäin merkittävä 

muutos ja osa alueen käytön periaatteita. Uran perustamiseen tehtyä 

esitystä käsitellään prosessissa ja yhteistyöryhmän kokouksissa. 

 

3. Outi Kurkela teki 9.4.2014 suullisen valtuustoaloitteen neljännen 

iltahoitajan palkkaamiseksi Luppokodille. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.4.2014 § 122 käsitellyt asiaa ja 

päättänyt antaa asian perusturvalautakunnan selvitettäväksi ja toteaa, 

että asia tulee käsiteltäväksi myös taloustoimikunnassa henkilöstö-

suunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä vuoden 2015 talousarvion kä-

sittelyn yhteydessä, mikäli perusturvalautakunta katsoo sen tarpeelli-

seksi. 

 

Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa talousarviokäsittelyn yhtey-

dessä, eikä esittänyt ko. tehtävää perustettavaksi. 

 

Outi Kurkela esitti edelleen kunnanvaltuustossa talousarviokäsittelyn 

yhteydessä aloitteen mukaisen iltahoitajan palkkaamista, mutta esitys 

hävisi talousarviokäsittelyäänestyksessä. 

 

4. Helinä Hautamäki teki 17.6.2014 asiamiehenä valtuustoaloitteen, 

jossa Kike ja Mauri Rautkari haluavat luovuttaa heidän Ullajärven ran-

nalla omistamansa ladon kulttuurilahjoituksena maisemalliseksi muisto-

merkiksi Enontekiön kunnalle sillä edellytyksellä, että ladon huolto, 

entisöinti ja kunnostus lahjoituksen jälkeen siirtyy Enontekiön kun-

nalle. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.8.2014 § 173 käsitellyt asiaa ja 

päättänyt antaa asian sivistyslautakunnan selvitettäväksi ja valtuut-

taa sivistyslautakunnan päättämään lahjoituksen vastaanottamisesta. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtajan mukaan ladon luovuttamiseen liittyvää 

asiaa ei ole käsitelty sivistyslautakunnassa, koska ladon omistajaksi 

sähköpostikirjeenvaihdon perusteella ilmeni Aarne Kultima, joka kiisti 
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ladon omistajuuden siirtyneen aloitteessa mainituille henkilöille. 

Tästä syystä asiaa ei viety lautakuntaan ollenkaan, koska luovuttajil-

la ei ollut kiistatonta oikeutta luovuttaa latoa kulttuuritoimen hal-

lintoon. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että vaikka omistusoikeus 

olisi ollut, kulttuuritoimi ei olisi ottanut latoa vastaan, koska ny-

kyistenkin kiinteistöjen kunnossapito ja ylläpito ei määrärahojen vä-

hyyden vuoksi onnistu toivotulla tavalla. 

 

5. Birgitta Eira kiitti syyskuussa pidetyn talousarvioseminaarin jär-

jestämisestä ja esitti 7.10.2014 pontena, että samanlaista talousar-

vioseminaarikäytäntöä jatkettaisiin tulevinakin vuosina. 

 

Kunnanhallitus käsitteli ponsilauselmaa 19.1.2015 § 7 ja päätti merki-

tä talousarvioseminaarin vuosikelloon. 

 

6. Birgitta Eira esitti 4.12.2014 että Enontekiön kunta ottaisi ”Lupa 

Välittää” - kampanjan tiimoilta vuoden 2015 teemaksi välittämisen.  

Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 19.1.2015 § 10 ja 

päätti, että Enontekiön kunta huomioi kaikessa toiminnassaan toisista 

ihmisistä välittämisen.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti, että sivistyslautakunta ottaa huomioon 

toiminnassaan valtuustoaloitteen.  

 

7. Ulla-Maija Syväjärvi teki 4.12.2014 kirjallisen valtuustoaloitteen 

koskien parkkipaikkojen jätehuoltoa. Valtuustoaloite on seuraava: 

”Wc ja roskapönttöjen poiston jälkeen levähdyspaikat on törkeässä kun-

nossa. Asia on ristiriitainen, ELY tai joku muu järjestää? Kuka? 

Onko kunnalla järjestämisvastuuta jätteistä tai onko se Lapecon hei-

niä? 

Kyllä Enontekiön puhdas luonto pitäisi olla tienvarsillakin. 

Esitän, että jäteasia tienvarsilla tulee kuntoon. 

 

Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta 19.1.2015 § 8 ja päätti todeta, 

että asiasta on kirjelmöity Lapin ELY-keskukseen useasti. 

Kunnanhallitus päätti toimittaa kirjeen asiasta ELY-keskukselle, missä 

kunta vaatii levähdyspaikkojen jätehuollon asianmukaista järjestämistä 

Enontekiön kunnan alueella.  

Lisäksi asia päätettiin ottaa jälleen esille tulevissa neuvotteluissa 

Lapin ELY-keskuksen kanssa.  

Edelleen kunnanhallitus päätti kirjelmöidä asiasta vastaavaan ministe-

riöön ja virastoihin.  

 

Kirje on toimitettu Lapin ELY-keskukselle ja liikenne- ja viestintämi-

nisteriölle. Asiasta on oltu yhteydessä Lapin ELY-keskukseen.  

Kunnan kirjeeseen on saatu vastaus, jossa todetaan mm. seuraavaa:  
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Lapin ELY-keskus käynnistää lähiviikkoina valtatietä 21 koskevan ke-

hittämisselvityksen, jossa raskaan liikenteen lepoalueiden tarve ote-

taan esille. Selvitys valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Sen jäl-

keen voidaan sopia kunnan kanssa tarvittavista toimenpiteistä.  

 

8. Satu-Marja Eira-Keskitalo toi kunnanvaltuuston tietoon Hyvä Teko-

kampanjan. Hän teki valtuustoaloitteen, että kaikki valtuutetut ottai-

sivat osaa Hyvä Teko–kampanjaan esimerkiksi sitoutumalla käymään 3 

kertaa vuoden 2015 aikana Luppokodilla vanhuksia tapaamassa 

 

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 19.1.2015 § 9 ja päättänyt suosi-

tella, että kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät osallistuvat Hyvä 

Teko-kampanjaan valtuustoaloitteen mukaisesti.   

 

Vuosi 2013 

3. Pentti Mäkitalo teki 17.6.2013 valtuustoaloitteen, jossa hän esit-

ti, että Enontekiön kunnan tulisi selvittää, saadaanko kirjastoauton 

sijoituspaikaksi vastavuoroisesti Enontekiö. Tämä voisi tuoda työpaik-

koja kuntaan. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.9.2013 § 258 käsitellyt aloitetta 

ja päättänyt antaa asian selvittämisen sivistystoimen tehtäväksi.  

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.10.13 § 92 / talousarvioehdo-

tuksen yhteydessä käsitellyt asiaa ja todennut, että sivistyslautakun-

nan toimesta selvitetään kesällä 2013 tehtyyn valtuustoaloitteeseen 

liittyen, voiko kirjastoauton kotipaikka olla tulevaisuudessa Enonte-

kiö ja miten osakaskuntien kirjastojen ja kirjastoauton hallinto voi-

daan järjestää. 

Kirjastonhoitaja Anneli Aro on lisäksi antanut asiasta seuraavan sel-

vityksen: viime vuoden lokakuussa on tehty hankehakemus 

ELY:lle/AVI:lle, "Storfjord mukaan ja hallinto(ko) Hettaan", löytyy 

netistä osoitteesta hankkeet.kirjastot.fi. Odottelemme päätöstä nyt 

alkuvuodesta. Mikäli hankerahoitusta ei tule, selvitystyö tehdään 

muulla tavoin tämän vuoden aikana. Selvitystyön tekeminen on kirjattu 

tavoitteeksi tämän vuoden talousarvioesitykseen. 

Hankehakemus merkittiin tiedoksi kirjastoauton johtokunnan kokouksessa 

14.3.2014.  

AVI teki maaliskuun lopulla 2014 kielteisen päätöksen. Päätökseen on 

kirjattu seuraava perustelu:  

”Avustusta ei myönnetä, koska hakemuksessa yhteistyökumppanina mainit-

tu Muonion kunta ei ole kiinnostunut hallintojen yhdistämisestä eikä 

kirjastoauton hallinnoinnin siirtämisestä.  

Storfjordin kunnan mukaantulolle yhteispohjoismaisen kirjastoauton 

toimintaan ei ole estettä, mutta Suomen aluehallinto ei voi avustaa 

norja-laista kuntaa.”  
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Asiaa on tämän jälkeen käsitelty sivistysosaston osasto- ja työkokouk-

sissa, teknisen osaston rakennusmestareitten kanssa ja sähköpostitse 

AVI:n sivistystoimentarkastajan kanssa. 

 

Esillä ovat olleet seuraavat asiat:  

Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta on jatkunut jo lähes 35 vuot-

ta ja toimii hyvin. Toiminta on Enontekiön kunnalle hyvin edullista, 

OKM:n tuki on 80%-90% kustannuksista. 

Enontekiöläiset ovat auton aktiivisimpia asiakkaita, 60% auton lai-

noista tehdään Enontekiön 50 pysäkillä. Lainausluvut ovat Suomen huip-

pua. Enontekiön osuus auton käyttömenoista on 35%, Muonion 45% ja Kou-

tokeinon 20%.  

Kirjastoautolle on rakennettu Muonion pääkirjaston yhteyteen talli. 

Samassa rakennuksessa sijaitsevat myös kirjavarasto ja henkilökunnan 

sisätyötilat. Kirjastoautossa on kaksi ja puoli työntekijää, kirjasto-

auton-kuljettaja, autokirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija(50%).  

Kirjastoauton mitat ovat: korkeus 3,4 m, pituus 12 m ja leveys 2,55 m. 

Enontekiön kunnan rakennusmestareitten mukaan kirjastoautotallin ra-

kentaminen maksaisi noin 300.000 €. Tallin rakentamiseen ei ole mah-

dollista lähivuosina saada valtionapua, koska Muonion kunta on vuonna 

2013 saanut 120.000 €:n valtionavustuksen uuden yhteispohjoismaisen 

kirjastoauton hankintaan. Auton henkilöstöltä saatavilla verotuloilla 

voidaan kattaa tallin käyttökustannukset, ei investointia.  

Lisäksi tarvittaisiin henkilökunnan sisätyötilat ja kirjavarasto 20000 

niteelle (12 m x 5 m).  

Enontekiön kunnan alueella on kirjastoauton mitat täyttäviä autotalle-

ja. Niiden soveltuminen kirjastoautokäyttöön lienee kuitenkin ongel-

mallista puuttuvien varasto- ja työtilojen vuoksi.  

Hallinnon muutokseen pitäisi saada päärahoittajan eli OKM:n suostumus. 

Tämä puolestaan edellyttää, että osapuolet ovat yksimielisiä muutoksen 

tarpeellisuudesta. 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 22.5.2014 § 64 esittää yhteispoh-

joismaisen kirjastoauton johtokunnalle ja edelleen Muonion ja Kautokeinon 

kunnille, että kirjastoautosopimusta muutetaan niin, että kirjastoautoon 

valittavat uudet työntekijät ovat Enontekiön kunnan työntekijöitä.  

 

5. Birgitta Eira uudisti 17.6.2013 aikaisemmin tehdyn valtuustoaloit-

teen, että Kilpisjärvelle saataisiin muistolehto. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.10.2013 § 302 käsitellyt aloitetta 

ja päättänyt antaa asian selvittämisen teknisen toimen ja Enontekiön 

seurakunnan tehtäväksi siten, että tekninen toimi ja Enontekiön seura-

kunta tarkastelisivat mahdollisuutta perustaa muistolehto Kilpisjär-

vellä Lemmenniemen alueelle. 

Enontekiön kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 18.2.2014 ja päätökse-

nään todennut, että seurakunnan näkökulmasta ei ole tässä taloudelli-

sessa tilanteessa tarvetta erillisen muistolehdon perustamiseen Kil-

pisjärvelle. 
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Vuosi 2012 

 

6. Birgitta Eira teki 1.10.12 valtuustoaloitteen, että Tšhakaluoktan 

tienvarret raivataan välittömästi tien vaarallisuuden vuoksi. Lisäksi 

Kilpisjärven alueen kotipalvelua tulee parantaa pikaisesti avuntarpeen 

lisääntyessä ja ruokapalvelun käytännön järjestelyt tulee saada toimi-

viksi.  

 

Kunnanhallitus määräsi 5.11.12 perusturvalautakunnan selvittämään Kil-

pisjärven kotipalvelun tilan ja mahdolliset tarpeet palvelutarjonnan 

lisäykselle.  Kunnanhallitus määräsi yleishallinnon selvittämään mah-

dollisuudet hankkia työllistettävä henkilön toteuttamaan tienvarsien 

raivauksen esimerkiksi Ytyä ympäristöön –hankkeen kautta. Perusturva-

lautakunta ja yleishallinto raportoivat kunnanhallitukselle asioista 

maaliskuun 2013 loppuun mennessä. 

 

Tekninen lautakunta on 27.5.2014 50 § päättänyt hoitaa kaavatien tie-

alueen raivauksen kesän 2014 aikana. Tiealue on raivattu kesällä 2014. 

 

Kilpisjärven alueen kotipalvelun ja ruokapalvelun osalta perusturva-

lautakunta toteaa, että Kilpisjärven kotipalvelun tarvekartoitus on 

tehty Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi laadinnan yhteydes-

sä. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on hyväksytty kunnan-

valtuustossa 4.12.2014 § 46. 

 

7. Sari Keskitalo teki 1.10.12 valtuustoaloitteen, että Enontekiöllä 

aloitettaisiin Ristijärven kunnan mallin mukainen Seniorpolis tyyppi-

nen kokonaisvaltainen ihmiselämän toiminnan läpileikkaava kehittämis-

työ. Enontekiöllä tähän liitettäisiin seniorien lisäksi kiinteästi 

myös lapset, nuoret ja erityisryhmät.  

 

Kunnanhallitus päätti 5.11.12 määrätä perusturvalautakunnan selvittä-

mään hankkeen toimintaedellytykset ja mahdolliset rahoituskanavat.  

Kunnanhallitus päätti niin ikään osoittaa Rinteen taloon investoin-

tiosaan kunnostusmäärärahan mikäli Luovatuvan toiminta päättyy vanhan 

koulukiinteistön tiloissa. Perusturvalautakunta raportoi asiasta kun-

nanhallitukselle maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Rinteen talon kun-

nostaminen huomioidaan vuoden 2013 talousarviossa. 

 

Sosiaalisihteeri on todennut, että asian käsittely on vielä kesken. 

 

8. Sari Keskitalo teki 1.10.12 valtuustoaloitteen, että kuntaan perus-

tetaan laaja-alainen toimikunta, jonka tarkoituksena on yhteistyön ra-

kentaminen Luppokodin, päiväkotien, Enontekiön koulujen, Hyrylän, As-

pan, Ounasmajojen sekä kotonaan asuvien seniorien sekä enontekiöläis-

ten yrittäjien ja muiden tahojen välille, jotta yhteisöllisyys palaisi 

sekä kasvaisi ja ihmisen iän mukainen lokeroiminen loppuisi.  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  23.6.2015 15 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kunnanhallitus päätti 5.11.12 määrätä perusturvalautakunnan selvittä-

mään toimikunnan perustamista. 

 

Sosiaalisihteerin mukaan selvitystä ei ole vielä tehty. 

 

Tiedoksi 

Perusturvalautakunta 

Kunnansihteeri 
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Kvalt 15 § Arviointikertomus 2014 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 

tiedoksi. 

 

Käsittely 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Mäkitalo kävi läpi tarkas-

tuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014.  

 

Päätöshistoria 

Tarkastuslautakunta 28.5.2015 20 § 

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 

 

 Tarkastuslautakunta kirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 

2014. 

 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen vuodelta 

2014 ja allekirjoittaa arviointikertomuksen sen valmistuttua. 

 

 

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikerto-

muksen vuodelta 2014 sekä päätti jättää arviointikertomuksen 

kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Liite  

1 Arviointikertomus 2014  

Tiedoksi 

Lautakunnat (perusturva, sivistys, tekninen) 

Kunnanjohtaja 

Kunnansihteeri
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Kvalt 16 § Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 

ja vastuuvapauden myöntäminen 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavat investointiosan mää-

rärahojen ylitykset ja tuloarvion alituksen, joiden perustelut ovat 

tilinpäätöksessä kohdassa investointien toteutuminen: 

- Kiinteistö Oy Ounasmajat, määrärahan ylitys 364.000 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 

36.435,01€ 

- Hetta Hiihtomaa/Rakennelmat, määrärahan ylitys 635.599,52 € 

- Hetta Hiihtomaa/Kalusto, määrärahan ylitys 36.241,24 €  

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että tilikauden 2014 tulos 

326.948,25 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille. 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja 

myönsi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden kunnan 

hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtävä-

alueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014. 

 

Käsittely 

Vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari kävi läpi kunnan vuoden 2014 tilin-

päätöksen keskeiset kohdat. Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi, va-

paa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistö ja tekninen johtaja Kimmo Lämsä 

kävivät läpi oman hallintokuntansa tilinpäätöstä ja vastasivat valtuu-

tettujen kysymyksiin. Kirjanpitäjä Sanja Uusikartano oli paikalla vas-

taamassa valtuutettujen kysymyksiin. 

Merkitään, että Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn aikana klo 18.45. 

 

Päätöshistoria 

Tarkastuslautakunta 28.5.2015 18 § 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

 

Tarkastuslautakunnan tulee 

 

-  saattaa tilintarkastuskertomus valtuustolle tiedoksi mahdollisen 

lausunnon kera 

-  esittää kannanottonsa siitä, onko vuoden 2014 tilinpäätös  
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hyväksyttävissä 

-  esittää kannanottonsa siitä, onko kunnan hallintoa ja taloutta  

hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville  

viranhaltijoille myönnettävä vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. –  

31.12.2014. 

 

Ehdotus:   

Tarkastuslautakunta tekee esityksensä valtuustolle. 

 

Päätös:  

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee  

tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. 

 

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta esittää myön-

nettäväksi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 

toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 

tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014. 

 

Päätettäväksi: Valtuusto 

Kunnanhallitus 18.5.2015 126 §  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat 

investointiosan määrärahojen ylitykset ja tuloarvion alituksen, joiden 

perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa investointien toteutuminen: 

- Kiinteistö Oy Ounasmajat, määrärahan ylitys 364.000 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 36.435,01 

€ 

- Hetta Hiihtomaa/Rakennelmat, määrärahan ylitys 635.599,52 € 

- Hetta Hiihtomaa/Kalusto, määrärahan ylitys 36.241,24 €  

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2014 

tulos 326.948,25 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille. 

 

Kunnanhallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja 

jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti, että tilinpäätökseen voidaan tarvitta-

essa tehdä teknisluontoisia korjauksia. 

 

Kunnanhallitus päätti saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan val-

mistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
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Käsittely 

Vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari esitteli tilinpäätösasiakirjan.  

Kunnanhallitus piti tauon klo 15.15-15.35, minkä jälkeen puheenjohtaja 

totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

 

Pentti Mäkitalo poistui kokouksesta klo 16.20. 

 

Todettiin, että tulevaisuudessa talousarvioon otettavissa tavoitteis-

sa/tuloskorteissa tulee selvemmin näkyä toiminnan tavoitteiden vaikut-

tavuus ja niiden mitattavuus.   

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Uudistan aikaisemman esitykseni 12.5.2015 § 120 

 

Kunnanhallitus 12.5.2015 § 120  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä maanantaina 

18.5.2015 klo 14.00. 

Käsittely 

Kirjanpitäjä Sanja Uusikartano oli paikalla klo 15.40-16.35. 

Kirjanpitäjä Sanja Uusikartano ja vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari kä-

vivät läpi tilinpäätöstä.  

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat 

investointiosan määrärahojen ylitykset ja tuloarvion alituksen, joiden 

perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa investointien toteutuminen: 

- Kiinteistö Oy Ounasmajat, määrärahan ylitys 364.000 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 36.435,01 

€ 

- Hetta Hiihtomaa/Rakennelmat, määrärahan ylitys 635.599,52 € 

- Hetta Hiihtomaa/Kalusto, määrärahan ylitys 36.241,24 €  

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tilikau-

den 2014 tulos 326.948,25 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille. 

 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja 

jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.  
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Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tarvit-

taessa tehdä teknisluontoisia korjauksia. 

 

Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Kunnanhallitus 28.4.2015 § 115 

 

Päätös  

Kunnanhallitus päätti jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä tiistaina 

12.5.2015 klo 14.00. 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä kävi läpi kunnan talouden ja toiminnan to-

teutumista v. 2014. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat 

investointiosan määrärahojen ylitykset ja tuloarvion alituksen, joiden 

perustelut ovat tilinpäätöksessä kohdassa investointien toteutuminen: 

- Kiinteistö Oy Ounasmajat, määrärahan ylitys 364.000 € 

- Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, tuloarvion alitus 36.435,01 

€ 

- Hetta Hiihtomaa/Rakennelmat, määrärahan ylitys 635.599,52 € 

- Hetta Hiihtomaa/Kalusto, määrärahan ylitys 36.241,24 €  

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tilikau-

den 2014 tulos 326.948,25 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille. 

 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja 

jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tarvit-

taessa tehdä teknisluontoisia korjauksia. 

 

Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Kunnanhallitus 23.3.2015 75 §  

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely: 
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Leni Karisaari kävi läpi tilinpäätöksen tuloslaskelman keskeiset koh-

dat.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhal-

lituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan 

vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien 

tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuus-

ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii-

den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 

toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tie-

dot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä var-

ten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpää-

töksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.  

 

Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 

kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konser-

nitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin 

kunnan tilinpäätös. 

 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslas-

kelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätök-

seen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan 

selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tili-

kauden aikana. 

 

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 

valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on 

myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen 

liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan 

tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.  

Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehi-

tyksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-

misestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.  

 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa 

on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella 

sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittä-

vyydestä talouden tasapainottamiseksi.  

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden 

tuloksen käsittelystä.  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  23.6.2015 22 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Tilintarkastajien on kuntalain 73 §:n mukaisesti viimeistään toukokuun 

loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilitarkastustavan mukaisesti 

kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

 

Kuntalain 65.4 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on 

noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val-

tuusto. 

 

Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätös 

2014 esitellään kokouksessa.  

 

Liite 

2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 

3 Tilintarkastuskertomus  

Tiedoksi 

Lautakunnat 

Kunnanjohtaja 

Kirjanpitäjä 

Osastopäälliköt (hallinto, perusturva, sivistys, tekninen) 
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Kvalt 17 § Vuoden 2016 talousarvioraami 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti antaa päävastuualueille liittee-

nä olevan talousarvioraamin vuodelle 2016. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 19.20-19.35, 

minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen 

jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari kävi läpi talousarvioraamin vuodelle 

2016 ja esitteli toimintakatteiden (ulkoiset nettomenot) kehityksen 

hallintokunnittain vuodesta 2010 lähtien.  

Vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistö oli sivistystoimen osalta 

asiantuntijana kuultavana vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 15.6.2015 151 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa päävastuu-

alueille liitteenä olevan talousarvioraamin vuodelle 2016. 

 

Selostus 

 

Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2016–2018. 

Talousarvio laaditaan suunnittelukauden ensimmäiselle vuodelle ja ta-

loussuunnitelma vuosille 2017 ja 2018.  

Kuntalain 65 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasa-

painossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnitte-

lukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida ker-

tyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelu-

kautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä 

toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä kate-

taan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän katta-

misvelvollisuus). 

Viime vuosina talousarviovalmistelussa ongelmana on ollut, että kun-

nanhallituksen kesällä antamaan talousarviota ja -suunnitelmaa koske-

vaan ohjeeseen ei ole sitouduttu riittävästi hallintokunnissa. Näin 

olisi tarkoituksenmukaista antaa jo hyvissä ajoin alkukesästä sitova 

talousarvioraami, johon sekä hallintokunnissa että luottamuselimissä 

sitouduttaisiin. Lisäksi suunnitelmavuosien budjetointi tulisi tehdä 

mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien budjetoinnin ovat lähes 

kaikki hallintokunnat tähän saakka jättäneet vähälle huomiolle, vaikka 
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kunnanhallitus on vuosia laadintaohjeissaan tätä painottanut. Suunni-

telmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suun-

nittelussa siirtyisi vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän. 

 

Valtuuston olisi syytä antaa päävastuualueille talousarvion ja -

suunnitelman valmistelua varten talousarvioraamin. Tarkemmat talousar-

vion laadintaohjeet kunnanhallitus antaa raamin valtuustokäsittelyn 

jälkeen. 

 

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. 

toiminnan mahdolliset muutokset, kuntastrategia ja kunnan kehittämis-

strategia.  

 

Lähtökohtana vuoden 2016 talousarvioraamille on pidetty vuoden 2015 

talousarviota ja tämänhetkistä talousarvion toteutumaa sekä vuoden 

2014 tilinpäätöstä.  Raamiin on laskettu 1,2 %:n korotus (palkkameno-

jen tarkistus sekä yleinen kustannustason nousu). 

 

Kunnallisverot on laskettu 20,75 % mukaan ja arvioitu kunnallisverojen 

kasvuksi 1 %. Kiinteistöveroja on arvioitu saatavan 715.000 euroa ja 

yhteisöveroa 290.000 euroa. Verotulot raamissa ovat yhteensä 6.034.000 

euroa. 

Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 8.700.000 euroa. Rahoitustuloja 

on arvioitu raamiin 233.200 euroa. Poistot ovat 329.190 euroa. Satun-

naisia menoja ei ole huomioitu raamissa.   

 

Liite 

4 talousarvioraami 2016 

Tiedoksi 

Lautakunnat 

Kunnanjohtaja 

Kirjanpitäjä 

Osastopäälliköt (hallinto, perusturva, sivistys, tekninen) 
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Kvalt 18 § Kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttäminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kunnanjohtajan viransijaiseksi 

Mauri Koskelan. Varahenkilöä ei valita. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen kävi läpi kunnanjohtajan viransijai-

suuden valintaprosessin pääpiirteissään. Kunnanhallituksen puheenjoh-

taja Sari Keskitalo totesi haastatteluryhmän olleen yksimielinen, min-

kä perusteella hän oli tehnyt esityksen kunnanhallituksessa.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 15.6.2015 158 § 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että 

se valitsee kunnanjohtajan viransijaiseksi Mauri Koskelan. Varahenki-

löä ei valita. 

Merkitään, että Seppo Alatörmänen poistui tämän pykälän käsittelyn 

jälkeen klo 17.20. 

Käsittely 

Merkitään, että kunnanhallitus haastatteli haastatteluun kutsutut vii-

si hakijaa 15.6.2015.  

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

kunnanjohtajan viransijaiseksi Mauri Koskelan. Varahenkilöä ei valita.  

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Annetaan kokouksessa. 

Selostus 

Kunnanhallitus haastattelee haastatteluun kutsut 15.6.2015 klo 10 al-

kaen. Laila Nikunlassi on perunut hakemuksensa 26.5.2015.  

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 25.5.2015 140 § 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat 

henkilöt: Harmokivi Pia, Kankaanranta Markku, Koskela Mauri, Nikunlas-

si Laila, Niskanen Jouni ja Sieppi Elina. 

 

Haastattelut ovat 15.6.2015 klo 10 alkaen.  

 

Käsittely 

Kunnanhallitukselle jaettiin hakijoiden hakemusasiakirjat.  
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Sari Keskitalo ja Pentti Mäkitalo poistuivat kokouksesta klo 20.00 tä-

män pykälän käsittelyn aikana.  

Puheenjohtaja Sari Keskitalon poistuttua kokouksesta puheenjohtajana 

jatkoi Jaakko Alamattila. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 20.05-20.30, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttämisen 

jatkotoimenpiteistä. 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.4.2015 § 105 päättänyt julistaa 

kunnanjohtajan viransijaisuuden haettavaksi 18.5.2015 klo 15.45 men-

nessä. Viranhakuilmoitus on seuraava:  

 

”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

KUNNANJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN  

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 

sekä lisäksi kunnallishallinnon ja –talouden koulutus tai tuntemus. 

Kielitaitovaatimuksena on englannin ja ruotsin tai norjan kielen osaa-

minen, saamen kielitaito katsotaan eduksi. Arvostamme käytännön koke-

musta kunnallisista esimiestehtävistä sekä talouden ja elinkeinoelämän 

hallintaa.  

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä johtamis- ja yhteis-

työtaitoja, aktiivista kehittämisotetta ja kykyä myös muutosjohtami-

seen.  

Viransijaisuusaika on 5.6.2015–30.4.2019. Viran täytössä noudatetaan 6 

kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista 

esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee 

toimittaa 18.5.2015 klo 15.45 mennessä osoitteella Enontekiön kunnan-

hallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaa-

mo@enontekio.fi.  

Lisätietoja antavat:  

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 0400 390 574, 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo, puh. 040 721 3934  

Kunnansihteeri, vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari, puh. 040 739 6062  

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi.” 

Määräaikaan 18.5.2015 klo 15.45 mennessä kunnanjohtajan viransijai-

suutta haki 12 henkilöä: 
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-Teologian maisteri Pia Harmokivi 

-Oikeustieteen maisteri Nadja Hopponen 

-Diplomi-insinööri Markku Kankaanranta 

-Prikaatikenraali, evp. Mauri Koskela 

-Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Koskinen 

-Kauppatieteiden maisteri Raimo Laaksonen 

-Kasvatustieteiden maisteri Laila Nikunlassi 

-Hallintotieteiden tohtori Jouni Niskanen 

-Terveystieteen kandidaatti Merja Pusa 

-diplomi-insinööri Pekka Reiman 

-Diplomi-insinööri Elina Sieppi 

-Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Maarit Timonen 

 

Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Liite 

5 Yhteenveto hakijoista  

 

Oheismateriaali 

Haastatteluun kutsuttujen etukäteistehtävät  

Kyselyn tulokset (kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle tehty 

kysely) 

 

Tiedoksi  

Hakijat 
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Kvalt 19 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Liikuntahallin 

kunnostaminen  

 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimieli-

sesti.  

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli asiantuntijana kuultavana vastaamassa 

valtuutettujen kysymyksiin.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 23.6.2015 167 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 ta-

lousarvion investointiosaa liikuntahallin kunnostamisen (099053) osal-

ta muutetaan siten, että määrärahaa osoitetaan lisää 3600 euroa ja tu-

loarviota pienennetään 4500. Muutoksen jälkeen investointikohteen me-

not ovat 140300 euroa ja tulot 60000 euroa.  

Määräraha 3600 euroa siirretään investointikohdasta vesillelasku ja 

rantautumispaikat (099104).  

 

Perustelu: 

Määräraha on tarkoitettu Hetan uimarannan ja matonpesupaikan rakenta-

miseen. Hetan osayleiskaavassa uimarannaksi merkityn alueen kohdalla 

sijaitsee Maakuntamuseon merkitsemä muinaismuistoalue. Alueelle ei ole 

toistaiseksi saatu lupaa maansiirtotöihin, joita uimarannan rakentami-

nen vaatii. Investointia ei voida toteuttaa tässä vaiheessa. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

talousarvion investointiosaa liikuntahallin kunnostamisen (099053) 

osalta muutetaan siten, että määrärahaa osoitetaan lisää 3600 euroa ja 

tuloarviota pienennetään 4500. Muutoksen jälkeen investointikohteen 

menot ovat 140300 euroa ja tulot 60000 euroa.  

Määräraha 3600 euroa siirretään investointikohdasta vesillelasku ja 

rantautumispaikat (099104).  

 

Perustelu: 

Määräraha on tarkoitettu Hetan uimarannan ja matonpesupaikan rakenta-

miseen. Hetan osayleiskaavassa uimarannaksi merkityn alueen kohdalla 

sijaitsee Maakuntamuseon merkitsemä muinaismuistoalue. Alueelle ei ole 

toistaiseksi saatu lupaa maansiirtotöihin, joita uimarannan rakentami-

nen vaatii. Investointia ei voida toteuttaa tässä vaiheessa. 
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Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

Kunnan investointiosassa vuodelle 2015 on varattu liikuntahallin kun-

nostamiseen määrärahaa 136700 euroa ja tuloja on arvioitu saatavan 

66450 euroa. 

  

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta on 18.8.2015 51 § käsitellyt Hetan liikuntahallin 

kunnostamista seuraavasti:   

Hetan koulukeskuksen liikuntahalliin ulkopuoliseen kunnostustyöhön on 

v.2015 talousarviossa varattu 137000€, josta arvioitu avustus oli 

66000€. Kunnan nettomenoksi jäi siten 70250€. 

Avustusta saatiin kuitenkin vain 48387,10€ alv 0%. Kunnan nettomenon 

70250€ pysyessä ennallaan, tulee käytettävän rahan määräksi 

118637,10€. Tästä rahasta on käytetty suunnitteluun 3664€, joten jäl-

jellä on 114973,10€ alv 0%. 

 

Kohteesta on pyydetty urakkatarjoukset. Tarjousten hinnat ylittivät 

selvästi käyttöön varatun määrärahan. Teknisessä osastossa tarkastel-

tiin mahdollisuutta poistaa alkuperäisestä urakasta joitakin osia. 

Tarkastelussa vähennettiin takaosan savunpoistoikkunat ja valtaosa 

etuosan Cemprit levytyksestä. 

Tekninen lautakunta on valinnut liikuntahallin ulkopuolisen kunnostus-

työn urakoitsijan ja savunpoistoikkunoiden sähkötöiden tekijän sekä 

varannut jätekustannusten ja muihin kuluihin 5000 euroa.  

Em. huomioiden investoinnin kokonaishinta on teknisen lautakunnan mu-

kaan 140300 euroa.  

 

Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen val-

tuustolle, että puuttuva määräraha 25327€ alv 0% siirretään investoin-

timomentilta 099104 (vesillelasku ja rantautumispaikat) momentilla 

30000€. 

Perustelu: 

Määräraha on tarkoitettu Hetan uimarannan ja matonpesupaikan rakenta-

miseen. Hetan osayleiskaavassa uimarannaksi merkityn alueen kohdalla 

sijaitsee Maakuntamuseon merkitsemä muinaismuistoalue. Alueelle ei ol-

la saatu lupaa maansiirtotöihin, joita uimarannan rakentaminen vaatii. 

Investointia ei voida toteuttaa tässä vaiheessa. 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 

Kirjanpitäjä 
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Kvalt 20 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Rami-tilojen lu-

nastaminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimieli-

sesti.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 23.6.2015 168 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan 

esityksen hyväksymistä: vuoden 2015 talousarvioon lisätään Rami-

tilojen lunastamiseen määräraha 19300 euroa ja vuodelle 2015 varatusta 

investointimäärärahasta 099061 Hetan koulu, osoitetaan 19300 euroa Ra-

mi-tilojen lunastamiseen.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan 

esityksen hyväksymistä: vuoden 2015 talousarvioon lisätään Rami-

tilojen lunastamiseen määräraha 19300 euroa ja vuodelle 2015 varatusta 

investointimäärärahasta 099061 Hetan koulu, osoitetaan 19300 euroa Ra-

mi-tilojen lunastamiseen.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 18.6.2015 52 § 

 

Hetta Hiihtomaassa on kolme Ramirent Finland Oy:ltä vuokrattua Rami-

tilaa. Tilat ovat toimineet hiihtomaan valvontatilana, naisten ja 

miesten wc-tilana ja välinevuokraamona.  

 

Tilojen lunastamisesta kunnalle on neuvoteltu useaan otteeseen. Yhtiö 

on viimeisen neuvottelun tuloksena tarjonnut em. Rami-tilojen lunasta-

mista hintaan 19300,00 eur+alv 24%. 

 

Rami-tilojen lunastus kunnalle on kustannussyistä perusteltua. 

 

Ehdotus (KK) 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että 

vuoden 2015 talousarvioon lisätään Rami-tilojen lunastamiseen määrära-

ha 19300 euroa ja vuodelle 2015 varatusta investointimäärärahasta 

099061 Hetan koulu, osoitetaan 19300 euroa Rami-tilojen lunastamiseen.  

 

Päätös: 
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Antti Tonteri esitti ettei neuvoteltua hintaa hyväksytä, vaan hinnan 

tulee neuvotella 15000 euroon. Hannu Ranta kannatti Antin ehdotusta. 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Paula 

Ahopelto, Alpo Peltovuoma ja Virpi Labba. Antti Tonterin esitystä kan-

nattivat Antti Tonteri ja Hannu Ranta. Aänestyksen jälkeen todettiin, 

että esittelijän ehdotus sai 3 ääntä ja Antti Tonterin esitys 2 ääntä. 

Esittelijän esitys tuli päätökseksi. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.     

Tiedoksi: kunnanhallitus 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 

Tekninen johtaja 

Vapaa-aikatoimensihteeri 

Kirjanpitäjä 
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Kvalt 21  § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Unto Kultima teki seuraavan suullisen valtuustoaloitteen: 

Kuttasen vaalipäivän äänestyspaikka muutetaan Karesuvantoon Hetan si-

jasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 

    23.6.2015  11-21  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät  11,12,14,15,17,21 

 
  

 
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  13,16,18,19,20.      

 
 

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 
 
 
 

 

 

 


