
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  11. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 12.6.2017 klo 12.00-15.30   

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j 

  Helinä Hautamäki   vj 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  Kvalt I vpj 

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj (saapui 

klo 13.10) 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Jari Rantapelkonen  esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

Säde Hautamäki vs. varhaiskasvatusoh-

jaaja § 215 

Kimmo Lämsä tekninen johtaja § 215 

Tiia Saatio ma. lastentarhanopetta-

ja § 215 

 

  

Asiat:  184 § - 216 §   

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Elli-Maria Kultima   Janne Näkkäläjärvi 

 

   

 

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  21.6.2017  
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ASIALISTA 

 

184 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

185 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

186 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

187 § Kuntavaalien 2017 valtuutetut ja varavaltuutetut 

188 § Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021 

189 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

190 § Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen 

191 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo  

192 § Kunnan ilmoitusten julkaiseminen 

193 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jien vaali 

194 § Tarkastuslautakunnan vaali  

195 § Keskusvaalilautakunnan vaali  

196 § Elinvoimalautakunnan vaali  

197 § Hyvinvointilautakunnan vaali   

198 § Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali 

199 § Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali  

200 § Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston  

jäsenen vaali  

201 § Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten 

vaali  

202 § Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen 

203 § Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali 

204 § Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali 

205 § Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten  

vaali 

206 § Kunnan edustajien valitseminen Revontuli-opiston jaostoon 

207 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta 

208 § Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys ry:n 

valtuuskuntaan 

209 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston 

jäsenten vaali  

210 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajä-

senen valinta 

211 § Kunnan edustajan valitseminen kuntapäiville 

212 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

213 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

214 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2016 

215 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen/Kilpisjärven monitoimitalo 

216 § Kilpisjärven uuden monitoimitalon nimi 
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Khall 184 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityk-

sestä Elli-Maria Kultima ja Janne Näkkäläjärvi. Kunnanhallitus hyväksyi 

yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.    

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

19.6.2017 Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Khall 185 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely  

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi seuraavat asiat: 

- Käsivarren erämaa-alueen ja Saana alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 

annettava lausunto. Kunnanjohtaja esitteli lausuntoluonnoksen ja esitti, 

että kunta antaa esitellyn lausunnon, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

- Luottamushenkilöorganisaation, virasto-organisaatiomallin ja hallinto-

säännön toimeenpanoprosessin esittely. 

- Enontekiön yhteismetsän vapauttaminen kiinteistöverosta Hommakankaan 

asemakaava-alueen muiden osien kuin toteutuksessa olevan osa-alueen A 

korttelien 1-8 alueen tonttien osalta. Kunnanjohtaja totesi, että kunnan-

hallitus on päättänyt asiasta 4.7.2016, mutta verohallinto vaatii tarkan 

euromäärän, jota päätös koskee. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus 

hyväksyy euromääräisen vapauttamisen (3940,57 euroa) em. 4.7.2017 päätök-

sen linjauksen mukaan, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että 

jatkossa tarkastellaan laajemmin kunnan linja asiaan.  

- Erämaalentoliikenteen tukeminen. Kunnanjohtaja totesi, että Lapin ELY-

keskus on esittänyt kunnalle osallistumista edellisvuoden tapaan kustan-

nuksiin enintään 7500 eurolla/kausi, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

- Toimeenpanosuunnitelma Muonion ja Enontekiön terveydenhuollon liittämi-

sestä sairaanhoitopiirin toimintaan ja kunnan vastuuhenkilöiden nimeämi-

nen toimenpidekokonaisuuksiin. Kunnanjohtaja esitti, että hänelle anne-

taan valtuudet nimetä Enontekiön kunnan vastuuhenkilöt, mikä hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

- Virastokokous 9.6.2017, jonka aiheena organisaatiomuutokset, hallinto-

sääntö, huoneentaulu, tila-asiat, raami ja huoneentaulu  

-Enontekiön kunta Lapin radiossa. 

 

Berit-Ellen Juuso saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn lopussa klo 

13.10. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Kokoukset 

Yhtiökokoukset 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanhallitus on 4.7.2016 päättänyt, että Enontekiön yhteismetsä vapau-

tetaan kiinteistöverosta Hommakankaan asemakaava-alueen muiden osien kuin 

toteutuksessa olevan osa-alueen A korttelien 1-8 alueen tonttien osalta.  

 

Kunnanvaltuusto on 11.11.2015 asettanut rakentamattomien kiinteistöjen 

veroasteeksi 3,00 % ja em. kiinteistövero peritään toteutettavalta osa-

alueelta A.  
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Enontekiön yhteismetsä esittää kirjeessään 21.3.2017, että Enontekiö kun-

ta kohtuullistaisi aikaisemman käytännön mukaisesti Hommakankaan asema-

kaava-alueen kiinteistöveroa ja alentaa sitä 3940,57 eurolla. Kirjeessä 

todetaan, että koko kaava-alueelle on määrätty kiinteistöveroa vuodelle 

2016 4625,22 euroa. Em. kirje liitteineen on nähtävillä kokouksessa.  

 

Verohallinnossa on käytäntö muuttunut ja kunnanhallituksen pitäisi esit-

tää euromäärä myönnettävästä kiinteistöveron vapautuksesta. 
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Khall 186 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

 

Jaakko Alamattila: Kiinteistö Oy Ounasmajojen ja Enontekiön Sähkö Oy:n 

yhtiökokous 

 

Janne Näkkäläjärvi: Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen yhtiökokous 

 

Birgitta Eira: Lapecon/Lapin jätehuolto ky:n hallitus
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Khall 187 § Kuntavaalien 2017 valtuutetut ja varavaltuutetut 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi 

luettelon kuntavaalien 2017 valtuutetuiksi valituista ja varalle vali-

tuista.  

 

Selostus  

Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä an-

nettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään val-

tuustolle.  

 

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen 12.4.2017. Kunta-

vaalien tulos on tullut lainvoimaiseksi. 

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitetun kuntavaalin tuloksen mukaan kunnan-

valtuustoon jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2017-2021 tulivat 

valituiksi: 

Valittu 

1. Kultima, Elli-Maria KESK 

2. Kurkela, Outi KD 

3. Mäntyvaara, Juha-Pekka KESK 

4. Keinovaara, Ulla KESK 

5. Näkkäläjärvi, Janne YL JS 

6. Rousu-Karlsen, Elina KOK 

7. Keskitalo, Pentti Kalevi KESK 

8. Juuso, Piia KESK 

9. Eira, Birgitta VIHR 

10. Mäkitalo, Taru KOK 

11. Alatörmänen, Seppo KESK 

12. Ranta, Hannu YL JS 

13. Keskitalo, Sari KESK 

14. Kirkkala, Santeri KOK 

15. Kultima, Unto KESK 

16. Alamattila, Jaakko KESK 

17. Hautamäki, Helinä KOK 

Varalla 

Vihreä liitto 

1. Labba, Virpi 

2. Lehto, Olli 

KOK+KD 

1. Heikura, Mika 

2. Suopanki, Tapani 

3. Tonteri, Antti 
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Suomen Keskusta 

1. Palojärvi, Leena 

2. Kotavuopio, Kari 

3. Eira-Keskitalo, Satu-Marja 

4. Mannela, Reijo 

5. Peltovuoma, Alpo 

6. Niemelä, Rami 

7. Kuusela, Anni 

8. Peteri, Jenni 

9. Vieltojärvi, Matias 

Johtti Sápmelaččat rs:n yhteislista 

1. Juuso, Berit-Ellen 

2. Palojärvi, Oula-Matti 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 12.6.2017 9 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 188 § Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-

2021 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-

seen vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäse-

net sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 

 

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä pykälä tar-

kastetaan valtuuston kokouksessa. 

 

Selostus  

Suhteellisten vaalien toimittamisesta on kuntalain 105 §:ssä säädetty 

seuraavaa: Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka 

ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suh-

teellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähin-

tään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien 

lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se koro-

tetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. 

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos vara-

jäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja 

ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos 

varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi 

jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat ver-

tausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelle-

taan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi 

antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaaditta-

essa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennes-

sä tasan ratkaisee arpa. Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin sähköi-

sessä kokouksessa vain, jos vaalisalaisuus on turvattu.  

 

Hallintosäännön 113 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suh-

teellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa 

on 5 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee 

jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei val-

tuusto toisin päätä. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan tulee kun-

nanvaltuustoa lukuunottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 

% miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tätä tasa-arvolain mää-

räystä tulee noudattaa kaikkien kunnanvaltuuston suorittamien luotta-

muselinten jäsenten vaalien osalta. 

 

Tarkemmat määräykset suhteellisen vaalin toimittamisesta on hallintosään-

nössä.  
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Khall 189 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kes-

kuudestaan toimikaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018 puheenjohtajan sekä ensim-

mäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan koko-

uksessa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei val-

tuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta 

lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoi-

mituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnä-

olo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. 

 

Kunnan hallintosäännön 83 §:n mukaan valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 

2 varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan 1 vuoden toimikaudeksi. 

 

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua 

johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 
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Khall 190 § Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  

- kunnanvaltuuston kokoukset kutsutaan koolle tarvittaessa kuntalain 

ja kunnan hallintosäännön mukaisesti,  

- kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan hallintosäännön 88 §:n mu-

kaisesti kunnan verkkosivuilla ja  

- kunnanvaltuuston kokousasiakirjat lähetetään hallintosäännön ja 

luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti valtuutettujen li-

säksi viidelle Keskustan varavaltuutetulle ja kahdelle muiden puo-

lueiden/ryhmien varavaltuutetuille. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös 

silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuus-

to on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan 

valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Täl-

lainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäi-

seen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa 

iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes val-

tuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on il-

moitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä 

päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava ylei-

sessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta 

huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käy-

tettävissä. 

 

Kunnan hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston pu-

heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskut-

sussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoi-

tettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Koko-

uskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa 

kokouksessa.  Kokouskutsu on lähetettävä 7 päivää ennen valtuuston koko-

usta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-

oikeus tai -velvollisuus. Erityisestä syystä kokouskutsu voidaan lähettää 

4 päivää ennen valtuuston kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedo-

tettava kunnan verkkosivuilla.  

 

Hallintosäännön 89 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen kä-

siteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään 

kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esi-

tyslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tie-

toja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Valtuusto päättää, 

kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.  
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Hallintosäännön 90 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja 

oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai 

sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset 

laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 

 

Hallintosäännön 91 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verk-

kosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidet-

tävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. 

Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa 

yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verk-

kosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaan-

ti-intressit. 

 

Hallintosäännön 92 §:n mukaan jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asi-

oita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voi-

daan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouk-

sesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta 

ja paikasta. 

 

Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 11 §:n mukaan kunnan luotta-

mushenkilöt voivat halutessaan ottaa kunnan maksaman sähköpostiosoitteen, 

jota käytetään luottamustoimen hoitamisessa. Tämä edellyttää, että koko-

usasiakirjat toimitetaan ao. luottamushenkilöille vain sähköisesti tai ne 

on luettavissa siihen tarkoitukseen varatussa tilassa. Kunnanvaltuuston 

ja –hallituksen varsinaisille jäsenille osoitetaan kokouksiin osallistu-

mista varten tietokone. Kunnan hankkiman tietokoneen vastaanottaminen 

edellyttää, että kokousasiakirjat toimitetaan luottamushenkilöille vain 

sähköisesti tai ne on luettavissa siihen tarkoitukseen varatussa tilassa.   
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Khall 191 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää toimittaa kuntalain 140 §:n ja hallinto- 

säännön 110 §:n määräykset kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan 

sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja 

siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pi-

detään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei 

salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan 

salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa 

pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tie-

donsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät 

henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitus-

ajan päättyessä. Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoite-
tun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos 

asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kunnan jäsenen ja 

137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä 

tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. 

 

Kunnan hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen lii-

tettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä 

kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  
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Khall 192 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan ilmoitukset jul-

kaistaan kunnan verkkosivuilla ja tärkeimmät ilmoitukset mm. kaavakuulu-

tukset ja avustuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan lisäksi ao. viran-

omaisen harkinnan mukaan tarvittaessa Enontekiön Sanomissa tai muissa 

lehdissä. Kunnan työpaikkailmoitukset julkaistaan henkilöstöohjeen mukai-

sesti.  

Selostus 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaise-

malla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-

sistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä ta-

valla.  Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, 

jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot 

on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. 
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Khall 193 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja  

varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee seitsemän 

jäsentä kunnanhallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 

nimeää jäsenistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheen-

johtajan. 

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

 

 

Selostus 

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 

 

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lail-

lisuuden valvonnasta; 

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edus-

taa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestä-

misestä. 

 

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista 

valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohta-

jaa. Kunnanhallituksen jäsenten tulee olla valtuutettuja. Kunnanhallituk-

sen varajäseniksi voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja.  

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen 

toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 73 

§:ssä. 
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Khall 194 § Tarkastuslautakunnan vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 5 

jäsentä tarkastuslautakuntaan ja näille henkilökohtaiset varajäsenet ja 

nimeää lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden 

tulee olla valtuutettuja. 

 

Selostus 

 

Valtuusto asettaa kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan hallinnon 

ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakun-

nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 

koskevat asiat; 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoit-

teet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta jär-

jestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä 

voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa 

on kattamatonta alijäämää; 

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovitta-

misesta; 

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 

noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallin-

tosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarviok-

si. 

7) Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lauta-

kuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi 

kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen 

liittyvästä perustellusta syystä. 

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle 

kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulok-

set. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydes-

sä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään 

selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lau-

sunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

 

Hallintosäännön 73 §:n mukaan sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä sääde-

tään, tarkastuslautakunnan on 

1.Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä 

muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä 

tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 

2.Huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, 

jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hy-

vän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 
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3.Tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan 

ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa 

arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkas-

tuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityk-

siä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle 

myös muista merkittävistä havainnoista. 

 

Hallintosäännön 74 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 

§:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamis-

ta ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta 

kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin re-

kisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoituk-

set valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa. 

 

Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 75 

§:ssä.  

 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista 

valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pu-

heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntalain mukaan valtuutet-

tuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
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Khall 195 § Keskusvaalilautakunnan vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-

seen viisi jäsentä keskusvaalilautakuntaan ja varalle seitsemän jäsentä 

sekä nimeää lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Selostus 

 

Vaalilain 13 §:n mukaan Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen 

kunnan keskusvaalilautakunta. 

 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten-

kin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestyk-

seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten 

tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa 

ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskus-

vaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolu-

een tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaali-

lautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. 
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Khall 196 § Elinvoimalautakunnan vaali  

 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kahdeksi vuodeksi 

seitsemän jäsentä elinvoimalautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset 

varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Käsittely: 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kahdeksi vuodeksi 

seitsemän jäsentä elinvoimalautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset 

varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä 

elinvoimalautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä ni-

meää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on 7 jäsentä. Val-

tuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. Lautakuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  
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Khall 197 § Hyvinvointilautakunnan vaali 

  

Päätös 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kahdeksi vuodeksi 

seitsemän jäsentä hyvinvointilautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset 

varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Käsittely: 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kahdeksi vuodeksi 

seitsemän jäsentä elinvoimalautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset 

varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä 

hyvinvointilautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 

nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hyvinvointilautakunnassa on 7 jäsentä. Val-

tuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. Lautakuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  
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Khall 198 § Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-

seen Lapin käräjäoikeuteen Enontekiön kunnasta kolme lautamiestä noudat-

taen selostustekstissä olevia lautamiehen kelpoisuusehtoja. 

 

Selostus 

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto 

valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta 

valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kun-

nan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee 

olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansa-

lainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole ra-

joitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. 

 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on 

täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka 

yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka vi-

rassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- 

tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu amma-

tikseen asianajoa harjoittava henkilö. 

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan käräjäoikeuden 

lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden 

tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin 

kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien 

henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta 

on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies. 

 

Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 mukaan Enontekiön kunnan lautamies-

ten lukumäärä Lapin käräjäoikeudessa on kolme.  
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Khall 199 § Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-

seen kuusi maanjakotoimitusten uskottua miestä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönmuodostuslain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kun-

taan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta 

vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehty-

nyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun mie-

hen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä sääde-

tään. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 200 § Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston  

jäsenen vaali  

  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-

seen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäse-

nen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

Selostus 

 

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kunnan asukasluvun ollessa kunnallisvaali-

vuonna 2000 tai vähemmän, valitaan jäseniä yhtymävaltuustoon 1 tai 2001 – 

8000, valitaan jäseniä 2. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen 

varajäsen. 

 

Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta 

vastaavaksi ajaksi. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 201 § Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenten 

vaali 

  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-

seen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi jä-

sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Selostus 

  

Perussäännön 6 §:n 1 momentin mukaan niillä kunnilla, joiden asukasluku 

on alle 8000 on yhtymävaltuustossa 2 edustajaa.  

 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 

Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta 

vastaavaksi ajaksi. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 202 § Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää toimikaudekseen 

Tornionlaakson neuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara-

jäsenet. 

 

Selostus  

 

Neuvoston johtosäännön 6 §:n mukaan päätösvaltaa käyttää Tornionlaakson 

Neuvosto, johon jäsenkunnat nimeävät kunkin jäsenmaan kunnalliseksi vaa-

likaudeksi edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Enonte-

kiön kunta nimeää kunnanvaltuuston toimikaudeksi neuvostoon kaksi jäsentä 

ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 203 § Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaa-

li 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee edustajan 

Lapin Liitto -kuntayhtymän edustajainkokoukseen ja hänelle henkilökohtai-

sen varaedustajan. 

 

Selostus 

 

Lapin liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valit-

see valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Perussopimuksen 7 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edusta-

jainkokoukseen edustajan kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan 

siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kol-

meatuhattaviittäsataa (3500) asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes 

rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. 

Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin 

edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedusta-

jan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.  

 

Perussopimuksen 12 §:n mukaan jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokouk-

seen valitsemiensa edustajien palkkioista ja luottamustehtävän hoitami-

sesta aiheutuneista kuluista. Lapin liitto vastaa kuntien edustajainkoko-

uksen järjestämisestä aiheutuneista muista kuluista.  

 

Kunnan edustajia valittaessa tulee huomioida tasa-arvolain säädökset. 

 

Lapin liitto on ilmoittanut pitävänsä edustajainkokouksen 23.8.2017. Ko-

kouksen esityslista lähetetään edustajille viimeistään seitsemän päivää 

ennen kokousta. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 204 § Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudek-

seen poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen 

varajäsenen. 

 

Selostus 

 

Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta. 

 

Neuvottelukuntien tehtävänä on: 

 

1.seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä po-

liisin toimintaa; 

2.tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi; 

3.antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä 

4.käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan  

 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan valtuusto 

valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. 

 

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kul-

lakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee 

neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuu-

luu poliisilaitoksen päällikkö. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 205 § Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja vara- 

jäsenten vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Tunturi-Lapin 

maaseutulautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

sekä nimeää valituista jäsenistä maaseutulautakunnan 1. varapuheenjohta-

jan valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuodeksi sekä puheenjohta-

jan valtuustokauden kolmanneksi ja neljänneksi vuodeksi. 

 

Selostus  

 

Enontekiön kunta on 13.11.2012 allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen 

maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä yhdessä Muonion ja Kittilän 

kuntien kanssa. Muonion kunta toimii maaseutuhallinnon tehtävien hoitaja-

na ja palvelujen järjestäjänä eli ”isäntäkuntana”. 

 

Sopimuksen kohdan 3 mukaan kunnallisena toimielimenä isäntäkunnan kunnan-

hallituksen alaisuudessa toimii sopijakuntien yhteinen Tunturi-Lapin maa-

seutulautakunta, johon kuuluu yhteensä seitsemän (7) jäsentä ja jokaisel-

le henkilökohtainen varajäsen. Jäseniksi valittavista henkilöistä kaksi 

(2) jäsentä valitsee Muonion kunnanvaltuusto, kaksi (2) jäsentä Enonteki-

ön kunnanvaltuusto ja kolme (3) jäsentä valitsee Kittilän kunnanvaltuus-

to. Jokaiselle jäsenelle valitaan varajäsen ja valinnat suoritetaan val-

tuustokausittain. 

 

Enontekiön ja Kittilän kuntia edustavien jäsenten nimeämisen yhteydessä 

nimetään myös lautakunnan puheenjohtajaksi ja 1. varapuheenjohtajaksi 

valittavat henkilöt siten, että kunkin valtuustokauden kahtena ensimmäi-

senä vuotena puheenjohtajana toimii Kittilän kunnan nimeämä jäsen ja 1. 

varapuheenjohtajana Enontekiön kunnan nimeämä jäsen. Kunkin valtuustokau-

den kolmantena ja neljäntenä vuotena puheenjohtajana toimii vuorostaan 

Enontekiön kunnan ja 1. varapuheenjohtajana Kittilän kunnan nimeämä jä-

sen. 

Lisäksi isäntäkunta valitsee lautakunnalle 2. varapuheenjohtajan koko 

valtuustokaudeksi. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 206 § Kunnan edustajien nimeäminen Revontuli-opiston jaostoon  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää toimi-

kaudekseen Revontuli-opiston jaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökoh-

taiset varajäsenet. 

Selostus 

Kittilän kunnan (isäntäkunta) hallintosäännön 2 §:n 7 mom mukaan Kittilän 

kunnassa on vapaan sivistystyön lautakunnan jaosto (Revontuli-Opisto).  

Em. hallintosäännön 2 §:n 8 mom mukaan kukin sopimuskunta nimeää kaksi 

(2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kuntien välisen kansalaisopistojen 

yhdistämissopimuksen 3 §:n 2 mom mukaan toimielin valitsee vuodeksi ker-

rallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorottelupe-

riaatetta noudattaen. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 207 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeämi-

nen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää edusta-

jan ja varaedustajan Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

Selostus 

Lapin jätehuolto kuntayhtymä 6 §:n mukaan kuntayhtymässä ylintä päätös-

valtaa käyttää yhtymäkokous. Kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa 

yksi edustaja. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 208 § Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehi-

tys ry:n valtuuskuntaan 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)     

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se asettaa ehdolle Tuntu-

ri-Lapin Kehitys Ry:n valtuuskuntaan nelivuotiskaudeksi neljä jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Selostus 

 

Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n sääntöjen 5 § kuuluu: 

 

”Valtuuskunta  

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja valtuutettujen 

muodostama valtuuskunta. 

   

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään kuusitoista ja enintään kaksikymmentänel-

jä jäsentä.  Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varamies. 

 

Valtuutetut valitaan jäsenyhteisöjen asettamista ehdokkaista. Kukin jäsen 

asettaa ehdolle vähintään neljä valtuuskunnan jäsentä ja näille henkilö-

kohtaiset varajäsenet. 

 

Yhdistystä perustettaessa valittavien valtuuskunnan jäsenten toimikausi 

päättyy vuonna 2001 pidettävän yhdistyksen vuosikokouksen alkaessa.  Sen 

jälkeen valtuuskunnan jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi, jolloin toimi-

kausi alkaa edellisten valtuuskunnan jäsenten toimikauden päättyessä ja 

päättyy sen jälkeen pidettävän yhdistyksen vuosikokouksen alkaessa. 

 

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Näiden toimikausi alkaa siinä kokouksessa, jossa heidät valitaan ja päät-

tyy sitä ensiksi seuraavan valtuuskunnan kevätkokouksen alkaessa.” 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Kvalt 209 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäval-

tuuston jäsenten vaali  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Muonion-

Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kuusi jäsentä 

ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.   

 

Selostus 

 

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustossa on Enontekiön kunnasta kuusi 

(6) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin kunnan-

valtuuston.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 210 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja 

varajäsenen valinta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää ympäristöter-

veydenhuollon jaostoon jäsenet ja kullekin varajäsenen 

 

Selostus 

 

Ympäristöterveydenhuollon yhteystoimintasopimuksessa Sodankylän kunta on 

ottanut järjestettäväkseen Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän 

kunnan ympäristöterveydenhuollon palvelut. 

 

Sodankylän perusturvalautakunta asettaa ympäristöterveydenhuollon jaos-

ton, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä (kolme Sodankylästä, kaksi Kitti-

lästä, yksi Muoniosta ja yksi Enontekiöltä). Jaosto hoitaa ympäristöter-

veydenhuollon viranomaistehtäviä sopijakuntien alueella. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 211 § Kunnan edustajan valitseminen kuntapäiville 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 13.30-13.50, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Suomen Kunta-

liiton vaalipiirikohtaisten kuntapäivien kuntapäiväedustajan ja hänelle 

varajäsenen. 

 

Selostus 

 

Kuntaliiton valtuusto päätti 12.11.2015 yhdistyksen sääntöjen 

muuttamisesta. Yhdistyksen ylimmän toimielimen, valtuuston, nimi 

muuttui valtuuskunnaksi. Kuntaliiton valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, 

joista 66 valitaan 15.11. - 31.12.2017 toimitettavassa vaalissa. Kunta-

liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat vaalipiirikohtaisille kuntapäi-

ville, jotka pidetään 5.9. - 12.10.2017 välisenä aikana. Vaalipiirikoh-

taiset kuntapäivät nimeävät ehdokaslistat valtuuskunnan vaalia varten. 

Lapin  vaalipiirin kuntapäivä pidetään Rovaniemellä  11.10.2017. Kunta-

päivät järjestetään päivätilaisuutena siten, että aamupäivän aikana on 

ryhmäkokousmahdollisuus sekä virallinen kokous eli ehdokaslistojen ni-

meämiskokous. Viralliseen kokoukseen osallistuvat vain kuntien nimeämät 

edustajat. Iltapäivän aikana järjestetään avoin seminaari, johon kunnat 

voivat laajemmin lähettää edustajiaan.  

Kuntaliiton sääntöjen 16 §:n mukaan kuntien edustajien määrä 

vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä määräytyy asukasluvun mukaan 

seuraavasti: 

enintään 10.000 as.  1 edustaja  

10.001 - 50.000 as.  2 edustajaa  

50.001 - 100.000 as. 3 edustajaa 

yli 100.000 as.      4 edustajaa 

 

Kunnan edustajilla on kunnan asukaslukua vastaava äänimäärä. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 212 Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talo-

usarvion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti. 

 

Kunnanhallitus päätti antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloi-

tuslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta 

kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii tekninen johtaja.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talo-

usarvion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti. 

 

Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloi-

tuslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta 

kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii tekninen johtaja.  

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 30.5.2017 66 §  

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN OSOITUS KOHTEESTA 099065 KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS 

ELÄINLÄÄKÄRITALON REMONTTIIN 

 

Tekn.ltk 18.05.2016 52 § 

 

Selostus: 

Toukokuun alussa ilmeni eläinlääkäritalossa sisäkatosta vesivuotoja, tut-

kimuksissa ilmeni syyksi paannejään aiheuttamia vesivuotoja peltikattees-

ta saumoista useista kohdista. Lisäksi alkuperäisen aluskate on pahoin 

vaurioitunut koko katon alueella josta syystä vuotovedet pääsevät väli-

pohjaan esteettömästi. 

Välikaton tarkastamisen yhteydessä vesivuotojen aiheuttamat jäljet kerto-

vat pitempi aikaisista vuodoista. 

Tästä syystä talon vesikate on uusimisen tarpeessa lisävahinkojen estämi-

seksi. 

 

Kohteeseen uusittiin sadevesirännit ja -syöksyt 2016 vuoden aikana. 

 

Vesikatteen uusiminen ja vaihtaminen huopakatteeksi aiheuttaa seuraavan-

laiset työt: 

 

- Vanhan pelti- ja aluskatteen purku varusteineen. 

- Sadevesirännien ja syöksyjen irroitus ja paikoilleen asennus. 

- Alusvaneroinnin asennus olemassa olevien ruoteiden päälle. 

- Pinta- ja alushuovan asennus(sis. reunapellit, läpiviennit). 

- Otsalautojen ja mahdollisesti aluslaudoituksen uusimisen, liittyy 

lumilukkojen rakentamiseen sekä maalaus. 

- Tuulenohjaimien rakentaminen sivuräystäille 
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Lisäksi kohteessa on ollut jatkuvasti ongelmia alkuperäisen ilmastointi-

koneen kanssa, tämä on syytä uusia samalla sekä muuttaa kanavistot ylä-

pohjassa tarpeellisin osin jotta liesituuletin saadaan omalle suoralle 

poistolle ulos. 

 

Yläpohjan villoitus ja kaikki läpiviennit höyrynsulussa on syytä tarkis-

taa sekä lisätä puhallusvillaa yläpohjaan 20-30cm. 

 

Kiinteistö otetaan kohteeksi mahdollisille työllistämistuetuille jolloin 

suoritetaan kiinteistön ulkopuolinen huoltomaalaus sekä tarkistetaan ja 

tarpeen mukaan uusitaan kiinteistön ulkopuolen varusteet. 

 

Yllä olevien toimenpiteiden kustannusarvion on XX XXX€ 

 

Kustannusarvio esitellään kokouksessa. 

Ehdotus: Tekninen johtaja 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle eläinlääkäritalon remont-

tiin XX XXX€ investointimäärärahaa sekä investoinnin aloituslupaa. Inves-

tointi katetaan investointiohjelman kohdasta 099065 kiinteistöjen kunnos-

tus (30 000€) 

 

Kohteen vastuuviranomaisena toimii tekninen johtaja. 

 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Muutettu ehdotus: Rakennustarkastaja 

 

Tekninen lautakunta merkitsee asian valmistelun tiedoksi ja siirtää asian 

käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätös: 

 

Muutetun ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

-------------- 

 

Tekn. ltk 30.5.2017 § 66 

 

Selostus: 

Toukokuun alussa ilmeni eläinlääkäritalossa sisäkatosta vesivuotoja, tut-

kimuksissa ilmeni syyksi paannejään aiheuttamia vesivuotoja peltikatteen 

saumoista useista kohdista. Lisäksi alkuperäinen aluskate on pahoin vau-

rioitunut koko katon alueella josta syystä vuotovedet pääsevät välipoh-

jaan esteettömästi. 

Välikaton tarkastamisen yhteydessä vesivuotojen aiheuttamat jäljet kerto-

vat pitempi aikaisista vuodoista. 

Tästä syystä talon vesikate on uusimisen tarpeessa lisävahinkojen estämi-

seksi. 

 

Kohteeseen uusittiin sadevesirännit ja -syöksyt 2016 vuoden aikana. 

 

Vesikatteen uusiminen ja vaihtaminen huopakatteeksi aiheuttaa seuraavan-

laiset työt: 
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- Vanhan pelti- ja aluskatteen purku varusteineen. 

- Sadevesirännien ja syöksyjen irroitus ja paikoilleen asennus. 

- Alusvaneroinnin asennus olemassa olevien ruoteiden päälle. 

- Pinta- ja alushuovan asennus,(sis. reunapellit, läpiviennit). 

- Otsalautojen ja aluslaudoituksen uusimisen, lumilukkojen rakentami-

seen sekä pintamaalaus. 

- Tuulenohjaimien rakentaminen sivuräystäille 

 

Lisäksi kohteessa on ollut jatkuvasti ongelmia alkuperäisen ilmastointi-

koneen kanssa, tämä on syytä uusia samalla sekä muuttaa kanavistot ylä-

pohjassa tarpeellisin osin jotta myös liesituuletin saadaan omalla suo-

ralla poistolle ulos. 

 

Yläpohjan villoitus ja kaikki läpiviennit höyrynsulussa on syytä tarkis-

taa sekä lisätä puhallusvillaa yläpohjaan 20-30cm. 

 

Kiinteistöllä käynnin yhteydessä havaittiin lisäksi että ullakkotilan 

palokatko on syytä muuttaa nykyisten määräysten mukaiseksi, korjata piha-

alueen kallistukset sekä poistaa kasvanut puusto rakennuksen välittömästä 

läheisyydestä. 

 

Kiinteistö otetaan kohteeksi mahdollisille työllistämistuetuille jolloin 

suoritetaan kiinteistön ulkopuolinen maalaus, uusitaan ulkovuorilaudoi-

tusta tarpeellisilta osin, tarkastetaan vesipellitykset sekä tarkistetaan 

ja tarpeen mukaan uusitaan kiinteistön ulkopuolen varusteet. 

 

Yllä olevien toimenpiteiden kustannusarvion on liitteen 1/66§ mukaisesti 

53 490 € alv 0%. 

 

Ehdotus: Tekninen johtaja 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle eläinlääkäritalon remonttiin 54 000€ investointimäärärahan 

siirtoa kohteesta 099116 Jyppyrän kaavatiet (130 000 €) 

Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoinnin 

aloituslupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärä-

rahan, 54 000€ siirron kohteeseen Eläinlääkäritalon remontti. 

Kohteen vastuuviranomaisena toimii tekninen johtaja. 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa 

---------------- 
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Khall 213 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talo-

usarvion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti. 

 

Kunnanhallitus päätti antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloi-

tuslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta 

kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii rakennusmestari-

rakennustarkastaja. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talo-

usarvion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti. 

 

Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloi-

tuslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta 

kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii rakennusmestari-

rakennustarkastaja. 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 30.5.2017 67 §  

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116 JYPPYRÄN KAAVATIET KOHTEE-

SEEN: KARESUVANNON KOULU / RYHMÄPÄIVÄKODIN VAATIMAT MUUTOSTYÖT KOULUN 

TILOIHIN. 

 

Selostus: 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.5.2017 §70 päättänyt siirtää var-

haiskasvatuksen toiminnot Karesuvannossa koulun tiloihin 1.8.2017 alkaen. 

Sivistyslautakunta on esittänyt tekniselle lautakunnalle, että tekninen 

lautakunta laatii hyväksyttävät suunnitelmat, kustannusarvion ja toteut-

taa hankkeen. 

 

Muutostyön vaatimat toimenpiteet: 

- Ulkoportaan uusiminen rakennusmääräysten mukaiseksi 

- portaan alle vaunutila 

- portaan yläpuolisen katoksen laajennus 

- kuraeteisen rakentaminen tuulikaapin tilalle 

- tupakeittiön ja käytävän lattiamaton uusiminen 

- WC:n laajennus ja kalustus 

- siivouskomeron rakentaminen varastotilaan 

- ovien muutostöitä 

- keittiön välilaatoituksen uusiminen ja uusi jää/pakastekaappi 

- ilmanvaihdon rakentaminen tiloihin 

- tarvittavat sähkö ja putkityöt 

Koulupuolen muutostyöt 

- Opettajain taukotilan keittiökalusteet 

 

 

Liitteessä 1/67§ on pohjakuva muutostöitä koskevasta alueesta. 
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Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannusarvio on, liitteen 2/67§ mu-

kaisesti 36 844 € 

 

Ehdotus: Tekninen johtaja 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutostyöt koulun 

tiloihin, 37 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta 099116 Jyppyrän 

kaavatiet (130 000 €) 

Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoinnin 

aloituslupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärä-

rahan, 37 000€ siirron kohteeseen Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaa-

timat muutostyöt koulun tiloihin 

 

 

Kohteen vastuuviranomaisena toimii rakennusmestari-rakennustarkastaja. 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

 

Ehdotuksen mukaan 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa 

 

---------------- 
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Khall 214 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 

2016 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus merkitsee teknisen johtajan selvityksen tiedoksi ja hyväk-

syy alla olevan lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpi-

teistä sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi.  

 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksen kohdassa 4. Tase ja inves-

toinnit  kysynyt, onko huoltosuhteen heikentymiselle tehtävissä mitään 

vai onko kädet vaan yksinkertaisesti nostettava pystyyn välittömästi. 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnassa on monin keinoin pyritty lisäämään 

kunnan vetovoimaisuutta peruspalveluiden turvaamisella, aktiivisella 

elinvoimapolitiikalla ja tätä kautta tavoitteena pitemmällä aikavälillä 

on kunnan houkuttelevuuden lisääminen asuinpaikkana ja yritysten sijoi-

tuspaikkana. Näiden edistämiseksi mm. talousarviossa 2017 on määritelty 

kuntakonsernille selkeät yhteiset tavoitteet ja vuosittaiset toimenpi-

teet. Lisäksi valtuusto on hyväksynyt kunnan uuden organisaation ja elin-

voimamallin, joiden yhtenä tavoitteena on myös edistää kunnan elinvoimai-

suutta ja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta ja sitä 

kautta kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana. Kunta on päättänyt myös 

ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, joiden toivotaan myös vaikuttavan myön-

teisesti huoltosuhteeseen. Lisäksi kunnanjohtaja on valmistelemassa vies-

tintään liittyvää kokonaisuutta ja mm. uudet kotisivut on otettu käyttöön 

ja sosiaalisen median käyttö tullaan huomioimaan em. viestintäkokonaisuu-

dessa.  

 

Tarkastuslautakunta on samassa kohdassa kysynyt, onko investointibudjetti 

ollut realistinen ja tulisiko investointiosaan ottaa vain ne hankkeet, 

jotka aiotaan toteuttaa tarkoittaen sitä, että listalla olevien hankkei-

den määrää supistettaisiin olennaisesti? Teknisen johtajan antaman selvi-

tyksen mukaan investointiohjelmaan on haluttu ottaa myös investoinnit, 

joiden toteuttaminen v. 2016 on ollut epävarmaa.   

Kunnassa on ollut viimeisten vuosien aikana suuria rakennusinvestointeja 

esim. Kilpisjärven monitoimitalo.  Nämä ovat vieneet viranhaltijoiden 

työaikaa merkittävästi. Kunnanhallitus tulee kiinnittämään jatkossa huo-

miota siihen, että investointiohjelma on realistinen. 

  

Tarkastuslautakunta edellyttää arviointikertomuksen kohdassa 5, että ti-

linpäätökset tulee valmistua vuosittain lain edellyttämässä aikataulussa. 

Tarkastuslautakunta kysyy mistä syistä aikataulut ovat viivästyneet tois-

tuvasti. Kunnanhallitus toteaa, että konsernitilinpäätöksen valmistuminen 

on viivästynyt johtuen mm. yhdisteltävien yhtiöiden aineiston toimittami-

sesta myöhässä vaikka aineisto on pyydetty helmikuun loppuun mennessä. 

Lisäksi konsernitilinpäätöksen tarkastamiseen on kahtena viime vuotena 

tilintarkastajien toimesta kiinnitetty erityistä huomiota ja konserniti-

linpäätöstä on korjattu vastaamaan tilintarkastajien vaatimuksia.  

  

Samassa kohdassa tarkastuslautakunta edellyttää kiinnittämään huomiota 

asioiden valmisteluun ja aikatauluttamiseen vai onko kunnanhallitus hy-

väksynyt menettelytavan olevan riittävä asioihin perehtymiseen ja valmis-
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tautumiseen liittyen? Kunnanhallitus toteaa, että asiaan on kiinnitetty 

huomioita ja uudessa hallintosäännössä on määritelty kokousasiakirjojen 

toimittamisaikataulut.  Kunnanhallituksen valmistelun sisältöön on oltu 

pääosin tyytyväisiä. Kunnanhallituksen osalta on myös järjestetty kysely 

alkuvuonna hallituksen jäsenille kokouksiin liittyen ja sen pohjalta kun-

nanhallitustyöskentelyä on tarkoitus kehittää edelleen.  

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kohdassa 5 tarkastuslautakun-

ta kysyy miksi investointien kokonaistoteumaprosentti suhteessa talousar-

vioon on ollut viime vuosina olennaisesti talousarviota pienempi? Laahaa-

ko esimerkiksi kaavoitus jäljessä tavoitteista? Teknisen lautakunnan ta-

voitteissa on yhtenä tavoitteena ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen 

hankkeisiin. Tarkastuslautakunta kysyy onko rahoitusta haettu hankkei-

siin, kun BSC -kortissa ei ole merkintää tavoitteen toteutumisesta. Tar-

kastuslautakunta on pannut merkille, että tekninen lautakunta ei ole teh-

nyt selkoa henkilöstöstä BSC-kortissaan.  

Kunnanhallitus viittaa aikaisemmin investointeja koskevaan kohtaan ja 

toteaa, että teknisen johtajan antaman selvityksen mukaan kaavoitustyöhön 

ei ole pystytty osoittamaan tarpeeksi henkilöstöresursseja suurista ra-

kennusprojekteista johtuen. Haettuihin hankkeisiin Hetan liikuntahalli ja   

Tsahkaljoen tulvasuojaus ei ole saatu lopullisia päätöksiä toistaiseksi.  

Henkilöstöä koskeva osuus ei ollut kopioitunut tilinpäätösasiakirjaan 

inhimillisestä erehdyksestä johtuen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Esitys toimitetaan ennen kokousta sähköpostilla.  

 

Selostus  

 

Tarkastuslautakunta on antanut vuodelta 2016 arviointikertomuksen ja 

kiinnittänyt siinä huomiota asioihin, joiden osalta kunnanhallituksen 

tulee antaa vastine. 

 

Tarkastuslautakunnan arvioinnista on pyydetty ao. johtavilta viranhalti-

joilta selvitys toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta 

ko. tehtäväalueen osalta.  

 

Oheismateriaali  

1 Arviointikertomus 2016  

 

Tiedoksi 
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Khall 215 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen/Kilpisjärven monitoi-

mitalo  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan siten, että Kilpisjärven 

monitoimitalossa otetaan huomioon vaatimukset turvallisesta alueesta, 

joka ei ole nykyinen esitetty ratkaisu. 

 

Käsittely 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja Säde Hautamäki, tekninen johtaja Kimmo Lämsä 

ja ma. lastentarhanopettaja Tiia Saatio kutsuttiin paikalle asiantunti-

joina kuultavaksi.  

 

Birgitta Eira esitti, että asia palautetaan siten, että Kilpisjärven mo-

nitoimitalossa otetaan huomioon vaatimukset turvallisesta alueesta, joka 

ei ole nykyinen esitetty ratkaisu. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä. 

 

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö 

kunnanhallitus yksimielisesti Birgitta Eiran palauttamisesityksen, mikä 

hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion 

investointiosaa muutetaan seuraavasti: 

Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan 24000 euron määräraha kohtaan Kil-

pisjärven monitoimitalo. Määräraha 24000 euroa siirretään kohteesta Jyp-

pyrän kaavatie.  

 

Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloi-

tuslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta 

kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii tekninen johtaja.  

 

Selostus 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä on toimittanut 6.6.2017 esityksen Kilpisjär-

ven monitoimitalon päivähoidontilan aidan rakentamisesta.  

Kilpisjärven monitoimitalon rakennusurakassa ei ole ollut päivähoidon 

vaatiman aidan rakentamista, koska aitaa/päivähoitotilaa ei palaneessa 

rakennuksessa ole ollut.  

Aita olisi aika perusteltu/tarpeellinen alueelle, koska leikkikentän ra-

jaa takaosasta Tsahkaljoki. 

Rakennusurakoitsija lisätyötarjous metalliaidalle oli n.32 000€ ja puu-

aidalle 19 700€ +maalaus. En ole hyväksynyt kumpaakaan vaihtoehtoa. 

Arkkitehdin esittämä aitatyyppi on:  

 

Nylofor 2D-SUPER (8/6/8mm) 1230 x 2500mm RAL 7016 Antrasiitinharmaa  

Ja portteja 2kpl 4 metriä leveitä ajoneuvoportteja : 

2-LEHTINEN AJOPORTTI K:1200 x L:4000mm ANTRASIITIN HARMAA  

 

https://www.evarasto.fi/epages/CronvallShop.sf/sec8927fe2e4f/?ObjectPath=/Shops/CronvallShop/Products/7124002203
https://www.evarasto.fi/epages/CronvallShop.sf/sec8927fe2e4f/?ObjectPath=/Shops/CronvallShop/Products/7124009925
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Sekä 2kpl 1metrin levyisiä käyntiportteja:  
 

1-LEHTINEN HENKILÖPORTTI K:1200 x L:1000mm ANTRASIITIN HARMAA  

Aidan pituus on n. 200m 

Ylläolevien tarvikkeiden hinta oli: n. 13 000€ 

Lisäksi: 

Asennus 160h*32€=        5120 € 

Kaivinkone 40hx65€/h=   2600 € 

Asennustarvikkeet 1erä*2500€= 2500 € 

Yhteensä:                     23 220€ 

 

Tekninen johtaja esittää ko. rahan siirtämistä Jyppyrän kaavateistä, koh-

teeseen Kilpisjärven monitoimitalo.  

Samalla anotaan investoinnin aloituslupaa kunnanhallitukselta mikäli kun-

nanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan siirron. Vastuuviranhaltijana 

toimii tekninen johtaja. 

https://www.evarasto.fi/epages/CronvallShop.sf/sec8927fe2e4f/?ObjectPath=/Shops/CronvallShop/Products/7124009924
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Khall 216 § Kilpisjärven uuden monitoimitalon nimi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimestä ja nimi julkaistaan Kilpisjärven uuden mo-

nitoimitalon avajaisjuhlassa 27.8.2017. Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä 

olevan ohjelman. 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus päätti kokouksen klo 

15.30 ja totesi, että loput pykälät 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanjohtaja antaa päätösesityksen keskustelun perusteella. Nimi jul-

kaistaan Kilpisjärven uuden monitoimitalon avajaisjuhlassa 27.8.2017. 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan ohjelman. 

Selostus 

Kilpisjärven uuden monitoimitalon nimikilpailuun on voinut jättää ehdo-

tuksensa 31.1.2017 mennessä. Nimiehdotuksen jätti 140 ihmistä. Nimikil-

pailun voittaja palkitaan lahjakortilla ja kaikkien vastanneiden kesken 

arvotaan TosiLapin luonnontuotteita. 

Kunnanhallitus päätti 20.3.2017 (Khall 101 §), että annetuista nimiehdo-

tuksista järjestetään äänestys kunnan verkkosivuilla (äänestys päättyy 

21.4.2017) ja 10 eniten ääniä saanutta pääsee jatkoon. 

Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi nimikilpailun jatkon to-

teuttamisen niin, että Kilpisjärven kyläläiset tekevät esityksen nimes-

tä/nimistä ja kunnanhallitus tekee päätöksen. 

Ääntenlaskennan perusteella 10 eniten ääniä saanutta olivat Ahki, Hemppa-

la, Kieppi, Kilpitalo, Kilpisjärven Uusi Monitoimitalo, Kyläkeskus Saana, 

Máddu, Naalinpesä, Saananvalo ja Taitotalo Saana. 

Kunnanjohtaja järjesti Kilpisjärvellä kyläläisille kyselyn 23.5.2017. 

Kunnanjohtaja esitteli kyselyn tulokset kunnanhallitukselle 12.6.2017. 

Liite  

1 Avajaisohjelma 27.8.2017 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 12.6.2017  184-216 

  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perus-

teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 184,186-216.  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 185. 

  

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

 

Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät: 185. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

