
  Esityslista    Sivu  1. 
  KUNNANVALTUUSTO  29.1.2020    1  

 

       
 
Kokousaika Keskiviikko 29.1.2020 klo 17.00  

(valtuustoseminaari klo 12-15) 
 
Kokouspaikka  Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Saapuvilla olleet jäsenet Alamattila Jaakko   Kultima Unto 
  Alatörmänen Seppo   Kurkela Outi 
  Eira Birgitta   Mäkitalo Taru 
   Hautamäki Helinä   Mäntyvaara Juha-Pekka 
  Juuso Piia   Näkkäläjärvi Janne 
  Keinovaara Ulla  Palojärvi Leena 
  Keskitalo Pentti K.  Ranta Hannu 
  Kirkkala Santeri  Rousu-Karlsen Elina 
  Kultima Elli-Marja    
      
   
Muut saapuvilla olleet Rantapelkonen Jari, kunnanjohtaja 
  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

nuorisovaltuuston edustaja  
Risto Heidi, vammaisneuvoston edustaja  
Syväjärvi Ulla-Maija, vanhusneuvoston edustaja 

   
   
 
Asiat  1 § -  7 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari   

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat    
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   5.2.2020  
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Asialista  

 
1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
3 § Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset 
4 § Lapin liiton maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen hyväksyminen  
5 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 
6 § Kustannuspaikan siirto / Lasten kotihoidon tuki 
7 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Päätös 
 
Selostus 
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 21.1.2020 ja toimitettu samana 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 val-
tuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 
 
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään pää-
tösvaltainen. 
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2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
 

Päätös 
 
Selostus 
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 5.2.2020 klo 14 men-
nessä.  
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. 
 
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen 
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 
§:ssä säädetään.  
 
Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja tar-
kastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräai-
kaan mennessä.  
 
Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osal-
taan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 
 
Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouk-
sen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteelli-
siä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
 
Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi 
kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei nii-
den kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös 
valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 
 
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireelli-
senä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskut-
sussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä 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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3 § Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset 
 

 
 
Selostus 
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset   
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4 § Lapin liiton maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen hyväksyminen  

 
Päätös 
 
Päätöshistoria  
Kunnanhallitus 13.1.2020 § 4 
Päätös  
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, että Lapin lii-
ton kuntien edustajainkokouksessa 23.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen vas-
tainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta.  
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lapin liiton maa-
kuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden 
loppuun.  
 
Selostus  
Lapin liiton hallitus on käsitellyt asiaa 9.12.2019 § 108, josta on toimitettu pöytäkirjanote 
Enontekiön kuntaan toimenpiteitä varten.  
 
Pöytäkirjanotteella todetaan seuraavaa:  
”Lapin liiton perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee valtuustoon 
jäsenen kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkuntien 
valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.  
 
Maakuntavaltuuston jäsenet valitaan kuntalain (410/2015) 15 §:ssä määritellylle toimikau-
delle 1.6.2017-31.5.2021. Lapin kuntien edustajainkokous on valinnut kokouksessaan 
23.8.2017 §:ssä 7 nykyisen maakuntavaltuuston.  
 
Päätös on kuitenkin niin muotoiltu, että sillä objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntaval-
tuuston toimikausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan 
kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden maakuntalaki-
muutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.  
 
Kuntalain 79 §:n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu, kun-
nes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi seuraavalla kunta-
vaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä edustajainkokouksessa on päätökseksi kir-
jattu. Tästä syystä edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrit-
telyn osalta perussopimuksen vastainen.”  
 
Valmistelija 

  Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia  
 
Tiedoksi  
Lapin liitto  
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5 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen  
 
 Päätös  
 

Päätöshistoria  
Kunnanhallitus 13.1.2020 § 5 
Päätös  
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
Enontekiön kunta hyväksyy Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimukseen esitetyt muu-
tokset yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti.  
 
Selostus Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on lähettänyt omistajilleen pyynnön hyväksyä yhty-
mäkokouksen esittämät muutokset perussopimukseen. Uuden kuntalain siirtymäsäännöksen 
mukaan (147§) kuntien yhteistoimintasopimukset, ml. perussopimukset, on uuden kuntalain 
mukaan saatettava 8 luvussa säädetyn mukaisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Kuntien 
yhteistoimintaa koskevat säännökset poikkeavat joiltakin osin vuoden 1995 kuntalain sään-
nöksistä. Lain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on aiempien säännösten li-
säksi sovittava: 
 - mahdollisesta järjestämisvastuun siirtymisestä 
 - menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät 
ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasa-
painottamisesta 
 - talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.  
 
Muutokset perussopimukseen on tehty uuden kuntalain säännösten mukaiseksi. Muutokset 
on merkitty punaisella liitteenä olevaan perussopimukseen.  
 
Liite 
1 Lapin jätehuolto ky:n yhtymäkokouksen 28.11.2019 § 12 pöytäkirjanote (perussopimus)  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia  
 
Tiedoksi  

 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 
 Infrastruktuuri  
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6 § Kustannuspaikan siirto / Lasten kotihoidon tuki 
  
 Kunnanhallitus käsittelee asian kokouksessaan 27.1.2019. Päätös toimitetaan  

valtuutetuille ennen valtuuston kokousta. 
 

Päätöshistoria 
Päätös 
 

 Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Lasten kotihoidon tuen kustannuspaikka, 
031021, siirretään tuloskortin tavoitteineen sosiaalitoimen toimialalta varhaiskasvatuksen 
toimialalle. 
 
Selostus 
Tilastokeskuksen tehtäväluokituksen sekä uuden palveluluokituksen mukaan lasten kotihoi-
don tuki kuuluu varhaiskasvatuksen toimialaan. 
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja, vastaava toimistosihteeri  

 
Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi  

 Kirjanpito 
 Varhaiskasvatus 
 Sosiaalitoimi 
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7 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
 
 

Selostus 
Valtuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa. 

Kunnan hallintosääntö 120 § 
”Valtuutettujen aloitteet 
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on 
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite an-
netaan puheenjohtajalle. 

 
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Val-
tuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo 
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei 
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin 
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsi-
telty loppuun.” 
 


