
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA 1. 

Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.1.2015 klo 17.00-17.25 

 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

SAAPUVILLA  Alamattila Jaakko   Kimmel Miliza 

OLLEET JÄSENET   Alatörmänen Seppo   Kotavuopio Kari 

 Eira Birgitta   Kultima Elli-Marja 

 Eira-Keskitalo Satu-Marja  Kurkela Outi 

 Hautamäki Helinä   Mäkitalo Pentti  

 Juuso Berit-Ellen   Näkkäläjärvi Janne 

 Keinovaara Ulla   Ranta Hannu 

 Keskitalo Sari   Syväjärvi Ulla-Maija 

 Keskitalo Tuomas  Kultima Unto, vv. 

     Juuso Per-Oula,vv. 

 

 

MUUT SAAPUVILLA Kärnä Mikko, kunnanjohtaja 

OLLEET  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

   
   

   

ASIAT  § 1 - § 6 

 

 

 

 

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  4.2.2015 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   
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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 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jien valinta 

5 § Enontekiön kunnan vuosikello 2015 

6 § 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 Elli-Maria Kultiman 

tilalla on Unto Kultima ja Berit-Ellen Juuson tilalla Per-Oula Juuso. 

Miliza Kimmel ja Hannu Ranta ovat ilmoittaneet esteen kokoukseen osal-

listumiselle, mutta heille ei ole saatu varajäsentä. Lisäksi puheen-

johtaja totesi, että Tuomas Keskitalo ja Kari Kotavuopio eivät ole 

paikalla. Edelleen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tällä 

hetkellä läsnä 11 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 21.1.2015 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 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdolli-

sesti tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan 

esityksestä Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Birgitta Eiran esityksestä 

Janne Näkkäläjärvi.    

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 4.2.2015 mennessä. Pöytäkirja pide-

tään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä 

klo 14.00 alkaen virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkir-

janpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan al-

lekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi va-

littujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan 

mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien va-

linnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kii-

reellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, 

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

syyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokoukses-

sa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on 

tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää 

valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmis-

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

lun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisel-

la enemmistöllä. 

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 3 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kunnanvaltuuston puheenjohta-

jiston vuodelle 2015 seuraavasti: 

Seppo Alatörmänen, puheenjohtaja 

Pentti Mäkitalo, I varapuheenjohtaja 

Berit-Ellen Juuso, II varapuheenjohtaja 

 

Merkitään, että Seppo Alatörmänen ja Pentti Mäkitalo kiittivät luotta-

muksesta.  

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Seppo Ala-

törmästä ja I varapuheenjohtajaksi Pentti Mäkitaloa.  

 

Janne Näkkäläjärvi esitti kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajaksi Be-

rit-Ellen Juusoa.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 19.1.2015 § 2 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 

keskuudestaan vuodelle 2015 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 

varapuheenjohtajan. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheen-

johtajan sekä tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, 

jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohta-

ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 

Enontekiön kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuustossa 

on kaksi varapuheenjohtajaa.  

 

Tiedoksi 

Valitut 

Luottamushenkilörekisteri 
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Kvalt 4 §  Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajien valinta 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti jäsenet ja henkilökohtaiset va-

rajäsenet kunnanhallitukseen sekä nimesi puheenjohtajiston seuraavas-

ti: 

Jäsen    Varajäsen  

Sari Keskitalo, pj  Juha-Pekka Mäntyvaara 

Jaakko Alamattila, I vpj Piia Juuso 

Birgitta Eira, II vpj Miliza Kimmel  

Elli-Maria Kultima  Unto Kultima 

Tuomas Keskitalo   Ulla Keinovaara 

Antti Tonteri  Helinä Hautamäki 

Janne Näkkäläjärvi  Per-Oula Juuso 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että kunnanhallituksen toimikausi on kaksi 

vuotta.  

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen toimikauteen palataan 

tarvittaessa, mikäli kuntavaalien aikataulu muuttuu.  

 

Merkitään, että Sari Keskitalo, Jaakko Alamattila ja Birgitta Eira 

kiittivät luottamuksesta.  

 

Kunnanvaltuusto tarkasti tämän pykälän kokouksessa.   

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti Keskustan, Kokoomuksen ja Kristillisdemo-

kraattien esityksenä jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: 

Jäsen   Varajäsen 

Sari Keskitalo  Juha-Pekka Mäntyvaara 

Elli-Maria Kultima  Unto Kultima 

Tuomas Keskitalo   Ulla Keinovaara 

Jaakko Alamattila  Piia Juuso 

Antti Tonteri  Helinä Hautamäki 

 

Birgitta Eira esitti Johtti Sápmelaččat rs:n ja Vihreiden esityksenä 

jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: 

Jäsen   Varajäsen 

Janne Näkkäläjärvi  Per-Oula Juuso 

Birgitta Eira   Miliza Kimmel  

 

Edelleen Jaakko Alamattila esitti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi 

Sari Keskitaloa ja I varapuheenjohtajaksi Jaakko Alamattilaa.  

Janne Näkkäläjärvi esitti II varapuheenjohtajaksi Birgitta Eiraa. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 19.1.2015 § 3 
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Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee seitsemän 

jäsentä kunnanhallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 

nimeää jäsenistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapu-

heenjohtajan. 

 

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää, 

että kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 17 §:n 2 momentin mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituk-

sen. 

 

Hallintosäännön 2 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 

seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää 

jäsenistä puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja toisen va-

rapuheenjohtajan. 

 

Kunnanhallituksen toimikausi on kunnanvaltuuston toimikauden mittai-

nen, jollei valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. 

 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Luottamushenkilörekisteri 
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Kvalt 5 § Enontekiön kunnan vuosikello 2015 

 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa esitetyt valtuuston kokouspäivät kun-

nanhallituksen esityksen mukaisesti. 

 

Merkitään tarkennuksena, että kunnanvirasto on suljettuna kesällä 

6.7.-31.7.2015. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 19.1.2015 § 5 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät esite-

tyn mukaisesti siten, että kokoukset ovat pääsääntöisesti klo 14. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se vahvistaa 

esitetyt valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaises-

ti.  

 

Kunnanhallitus päätti huomauttaa alaisiaan lautakuntia, että kokousai-

kataulujen suunnittelussa on huomioitava kunnanhallituksen ja –

valtuuston aikataulut. Lisäksi lautakuntien tulisi laatia aikataulu 

vuoden aikana pidettävistä kokouksistaan.  

 

Käsittely  

Kunnanjohtaja totesi kunnanviraston olevan suljettuna 6.7.-31.7.2015. 

 

Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: 

Kunnanhallitus huomauttaa alaisiaan lautakuntia, että kokousaikataulu-

jen suunnittelussa on huomioitava kunnanhallituksen ja –valtuuston ai-

kataulut.  

 

Birgitta Eira esitti, että kunnanhallituksen ja –valtuuston kokousten 

alkamisaikoihin lisättäisiin ”pääsääntöisesti” ja että lautakuntien 

tulisi laatia aikataulu vuoden aikana pidettävistä kokouksistaan, mikä 

hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät esite-

tyn mukaisesti. 

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa esite-

tyt valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Selostus 
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Vuosikellolla tarkoitetaan Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapah-

tuvien toimintojen aikataulua, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä 

pidemmän aikajakson aikana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla 

tämä helpottaa ja jäntevöittää esimerkiksi lautakuntien ja kunnanhal-

lituksen kokousten yhteensovittamista, jonka tulisi tapahtua siten, 

että lautakunnilta saadaan käsiteltävänä olevat asiat hyvissä ajoin 

kunnanhallitukselle ja sieltä edelleen valtuustolle. 

 

Vuosikellon aikataulutusta voidaan vuoden kuluessa jatkuvasti tarken-

taa, mutta vuoden alussa vuosikelloon olisi hyvä merkitä ainakin suun-

nittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokoontu-

miset sekä tärkeät määräajat, kuten seuraavan vuoden talousarvion ja –

suunnitelman valmisteluaikataulu.  

 

Vuosikello siirretään yleiseksi sähköpostikalenteriksi sen tultua vah-

vistetuksi.  

 

Liite  

1 Vuosikello  
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Kvalt 6 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Ilmoitusasiat 

Kunnanjohtaja totesi lyhyesti ajankohtaiset asiat.  

 

Valtuustoaloite 

Pentti Mäkitalo teki seuraavan valtuustoaloitteen: 

 

”Enontekiön kunnassa on kyläyhdistyksiä, jotka kattavat koko toimin-

tansa itse keräämillään varoilla.  

Esitän, että kunnanvaltuusto antaisi niille kyläyhdistyksille ”kylära-

haa” toimintansa turvaamiseksi.  

Kylärahaa tulisivat saamaan ne kylät, joilla ei ole käytössä kunnan 

ylläpitämiä kiinteistöjä, kuten koulut liikuntahallit ym. Kylärahalla 

turvattaisiin kyläyhdistysten toiminta, esim.  Palojoensuussa. Palo-

joensuussa toiminta on vireää, mikä edistää terveyttä ja torjuu syr-

jäytymistä.  

Aloite koskee kaikkia kunnan kyliä, jotka täyttävät toimintakriteerit, 

eikä ainoastaan Palojoensuuta.                                         

Kylärahan voisi olla 1000- 3000 €/ vuosi/ kyläyhdistys.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 

    28.1.2015  1-6  
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 1, 2, 5, 6 

 
  

 
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 
      
pykälät  3, 4     30 päivää  

   
 
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 
 
 
 

 

 

 


