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Kokousaika Torstai 13.6.2019 klo 12.00-12.12 

 
Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Janne Näkkäläjärvi  I vpj 
  Jaakko Alamattila   II vpj 
  Outi Kurkela   j  
  Unto Kultima   j 
  Leena Palojärvi  j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj  
Birgitta Eira   kvalt I vpj 
Juha-Pekka Mäntyvaara   kvalt II vpj  

 
Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Asiat  152 § - 154 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Unto Kultima   Elina Rousu-Karlsen 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   17.6.2019 klo 15.00 
 
 
 
 
 
  



  PÖYTÄKIRJA   Sivu  9. 
  KUNNANHALLITUS  13.6.2019    2  

 

 
 
 
   
Asialista 

152 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
153 § Vuoden 2018 tilinpäätös/Tarkennus esitykseen 
154 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
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152 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantar-
kastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultima ja Elina Rousu-Karlsen. Kunnanhallitus hyväksyi 
yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Unto Kultimaa ja Elina Rousu-Karlsenia.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnan-
hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kun-
nanhallitus 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. 
 
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 
15 alkaen kunnan kotisivulla. 
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. aikana Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alus-
sa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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153 § Vuoden 2018 tilinpäätös/Tarkennus esitykseen 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 tilinpäätök-
sen yhteydessä seuraavat käyttötalouden ylitykset ja investointiosan ylityksen: 
- Kulttuuri 5 000 euroa 
- Opetus 20 000 euroa 
- Perusturva 154 000 euroa  
- Viestintä 3 000 euroa 
- Lapin  Sähkövoima Oy, Kemijoki Oy:n lainanlyhennys 3 000 euroa .  

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.  
 
Selostus 
Käyttötalouden toimintakatteen ylitysten syyt on selostettu ao. toimialojen kohdalla tilinpää-
tösasiakirjassa. Investointiosan nettomenojen ylitys on kohdassa Lapin Sähkövoima Oy. Ylitys 
johtuu Kemijoki Oy:n lainanlyhennyksestä, joka tulee kierrättää investointiosan kautta.  

Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
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154 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita ote-
ta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
 
Selostus  
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päät-
tää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamat-
ta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan. 
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

1. Vuosiloma,  
2. Sairausloma, 
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus, 
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 

päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 
   Virkamatkamääräys. 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 4.6.-12.6.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
-16.5.2019 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
-  
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
-21.5.2019 
 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
-16.5.2019 
 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
- 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
- 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
 
          152-154                                                   
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimus-
ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa. 
 
Pykälät: 152,153,154. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: - 
 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 
 

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:  - 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 
johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteel-
la oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän 

nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh-

köisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

