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ASIALISTA  

 

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

 

3 § Lapin liitto -kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen  

 

4 § Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja edunvalvontaraportti vuo-

delta 2018 

 

5 § Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

 

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

 

 

Päätös 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 9.1.2019 ja toimitettu sa-

mana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset. 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 

 

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

 

Päätös 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

23.1.2019 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine vali-

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 3 § Lapin liitto -kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja varajäsenen nimeä-

minen 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 10.12.2018 § 264 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se nimeää edustajan ja hä-

nelle varaedustajan Lapin liitto -kuntayhtymän valtuustoon. 

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.6.2017 § 51 valinnut Lapin liitto –

kuntayhtymän edustajankokoukseen Seppo Alatörmäsen ja hänelle henkilökohtai-

seksi varaedustajaksi Elina Rousu-Karlsenin. 

 

Lapin liitto -kuntayhtymän edustajankokous on valinnut Lapin liiton valtuus-

ton jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet perussopimuksen 6 §:n mu-

kaisesti. 

 

Lapin liiton perussopimuksen 14 §:n mukaan mikäli valtuuston jäsen tai vara-

jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota 

kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uu-

den jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin 

jäsenen, jolle ero on myönnetty. 

Valtuusto jäseneksi on tuolloin valittu edesmennyt Sari Keskitalo ja hänen 

varajäsenekseen Seppo Alatörmänen. 

Valinnassa ei tarvitse huomioida tasa-arvokiintiötä. 

 

Valmistelija  

Vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja, kunnanjohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Ei vaikutuksia 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Lapin liitto –kuntayhtymä 

Luottamustoimikortiston hoitaja 
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Kvalt 4 § Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja edunvalvontaraport-

ti vuodelta 2018 

 

Kunnanhallitus käsittelee asiaa 14.1.2019. Päätös toimitetaan dropboxiin ja 

muille sähköpostiin.  

 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 4 

 

Päätöshistoria 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan edunvalvontasuunnitelman ja 

edunvalvontaraportin vuodelta 2018 ja toimittaa asiakirjat valtuustolle tie-

doksi. 

 

Selostus  

Kunnan edunvalvonta turvaa kunnalle tulevaisuudessa toimintaedellytykset ja 

resurssit tuottaa laadukkaita palveluita alueen ihmisille, edistää alueen 

elinvoimaa ja identiteettiä. Kunta pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan pää-

töksentekoon mm. maakunnassa, ministeriöissä ja eduskunnassa. 

 

Enontekiön kunnan edunvalvontasuunnitelma on valtuuston asettaman tavoitteen 

mukainen. Edunvalvontasuunnitelma ohjaa kunnanjohtoa, kuntakonsernia ja toi-

mialoja valtuustokauden ajan toimimaan Enontekiön kunnan etujen mukaisesti. 

Asiakirja yhdessä kuntastrategian ja talousarvion kanssa antaa perusteet toi-

mialojen ja tytäryhtiöiden edunvalvonnalle. Edunvalvontasuunnitelmaa päivite-

tään tarvittaessa kerran vuodessa talousarvion hyväksymisen jälkeen. 

 

Tulevaisuudessa kunnan rooli on uudistumassa voimakkaasti maakunta– ja sote-

uudistuksen myötä. Kunnan tehtävät ja resurssit muuttuvat oleellisesti uudis-

tuksessa. Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä muuttuu enemmän toimimiseen 

kuntalaisten edunajajana suhteessa palveluntuottajiin. Jatkossa kunnan rooli 

mm. asukkaiden paikallisyhteisönä, sivistäjänä, aluetalouden kehittäjänä ja 

lähidemokratian toteuttajana korostuu ja saa lisää painoarvoa.  

 

Enontekiön kunta on organisaatiomuutoksen myötä pyrkinyt valmistautumaan tu-

levaisuuden painopistemuutoksiin ja organisoinut toimintojaan kohti tulevai-

suuden kahta päätehtävää: kunnan elinvoimaisuuden edistämistä ja kuntalaisten 

hyvinvoinnin turvaamista.  

 

Enontekiön kunta toteuttaa jatkossakin alueellista ja valtakunnallista edun-

valvontaa sekä pyrkii tehostamaan sitä edelleen. Eri sidosryhmien kanssa teh-

tävä edunvalvontayhteistyö edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista. 

Enontekiön kunnan edunvalvontaa toteuttavat ja osallistuvat 

- poliittinen johto, valtuusto ja valtuutetut 

- kuntakonsernin johto (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja) 

- toimialajohto ja toimialat 

- jokainen kunnan palvelusuhteessa oleva 

 

Enontekiön kunta edistää yhteisiä asioita osallistumalla toimintaan, yhtey-

denpidolla toimijoihin, henkilökohtaisilla tapaamisilla, lausunnoilla, kan-

nanotoilla ja mediavaikuttamisella. 
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Liite  

1 Edunvalvontasuunnitelma 

2 Edunvalvontaraportti 2018 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, hallintosuunnittelija 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset.  

 

Tiedoksi 
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Kvalt 5 § Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

 

Kunnanhallitus käsittelee asiaa 14.1.2019. Päätös toimitetaan dropboxiin ja 

muille sähköpostiin.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 5 

 

Päätös 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen valtuus-

tolle tiedoksi.  

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto käsitteli 13.6.2018 joukkoliikennettä ja saavutettavuutta ja 

päätti valtuuttaa kunnanhallituksen selvittämään lentoliikenteen ja samalla 

myös VT 21 parantamiseen liittyvät toimenpiteet ja järjestämään ja selvittä-

mään pikaisesti Muonion linjan ja huolehtimaan siitä, että Ely-keskus maksaa 

sovitun tuen.  

 

Kunnanhallitus on 2.7.2018 päättänyt, että Enontekiön saavutettavuuden haas-

teista ja ratkaisuvaihtoehdoista tehdään selvitys, jossa otetaan huomioon 

kunnanvaltuuston päätös 13.6.2018. Selvitys esitellään kunnanhallitukselle 

talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä. 

 

Liite  

3 Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset pääosiltaan myönteiset. 

 

Tiedoksi 
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Kvalt 6 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

 

 

 

Selostus 

  

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset:   

 

Kunnan hallintosääntö 120 §: 

”Valtuutettujen aloitteet 

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja 

valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hal-

lintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmis-

teltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmis-

telusta käydään lähetekeskustelu. 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-

tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä 

aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopul-

lisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 

johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 

loppuun.” 

 

 

 

 

 

 

 


