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ASIALISTA  

 

 

21 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 

22 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

23 §  Kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin hyväksyminen 

 

24 §  Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 

 

25 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 21 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Tuomas Keskitalo on il-

moittanut esteen ja hänen tilalle on saatu Alpo Peltovuoma ja Kari Kotavuopio 

on ilmoittanut esteen ja hänen tilalle on saatu Unto Kultima. Helinä Hautamä-

ki on ilmoittanut esteen, mutta hänen tilalleen ei ole saatu varavaltuutet-

tua. Miliza Kimmel ei ole paikalla. Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 

tällä hetkellä 13 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettu, joten kokous 

on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 9.5.2017 ja lähetetty sama-

na päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kut-

suttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 22 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityk-

sestä Ulla Keinovaara ja Birgitta Eiran esityksestä Hannu Ranta. Kokouksen 

esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 24.5.2017 mennessä. Pöytäkirja pidetään yleises-

ti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14.00 alkaen 

virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

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 23 § Kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti uudistaa kunnan kehittämis- ja elinvoi-

mamallin selostuksessa olevan kuvan mukaisesti.  

 

Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön Kehitys Oy:n toiminta siirretään sel-

vityksen mukaisesti viimeistään 1.1.2018 Enontekiön kuntaan lukuun ottamatta 

yhtiön omistamia kiinteistöjä. Viimeistään 1.1.2018 mennessä tulee olla sel-

vitys kiinteistöistä. 

 

Kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat pää-

tökset kehittämis- ja elinvoimamallin yksityiskohdista mm. liikkeenluovutuk-

sesta, jolla kehitysyhtiön henkilöstö siirtyy nk. vanhoina työntekijöinä kun-

nan palvelukseen sekä toimeenpanemaan malli annetussa aikataulussa.  

 

Käsittely 

Pentti Mäkitalo esitti, että asia jätetään pöydälle, ja uusi valtuusto saa 

päättää asian. Outi Kurkela ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.   

 

Birgitta Eira ja Janne Näkkäläjärvi kannattivat asian käsittelyn jatkamista. 

  

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esitys asian pöydällepanosta, suo-

ritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Pentti Mäkitalon 

esitystä asian jättämisestä pöydälle, jota Outi Kurkela ja Ulla Keinovaara 

ovat kannattaneet, äänestävät ”EI” ja ne jotka ovat asian käsittelyn jatkami-

sen kannalla, äänestävät ”JAA”. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 ”JAA”-ääntä (Alamat-

tila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Eira Birgitta, Eira-Keskitalo Satu-Marja, 

Juuso Berit-Ellen, Keskitalo Sari, Kultima Elli-Maria, Näkkäläjärvi Janne, 

Ranta Hannu, Syväjärvi Ulla-Maija) ja 4 ”EI”-ääntä (Keinovaara Ulla, Kultima 

Unto, Kurkela Outi, Mäkitalo Pentti) ja 1 ”TYHJÄ” ääni (Alpo Peltovuoma), 

joten puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.  

 

Pentti Mäkitalo totesi, että jättää asiasta eriävän mielipiteen. Puheenjohta-

ja totesi, että päätöstä ei ole vielä tehty ja totesi, että eriävä mielipide 

tehdään päätöksen tekemisen jälkeen.   

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira, Berit-Ellen Juuso, Satu-Marja Eira-

Keskitalo, Janne Näkkäläjärvi, Seppo Alatörmänen ja Sari Keskitalo kannatti-

vat kunnanhallituksen esitystä.  

 

Unto Kultima esitti, että myydään kiinteistöt kehityksestä pois ja pidetään 

kehitys edelleen yhtiönä. Esitystä ei kannatettu.   

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 4.5.2017 143 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se uudistaa kunnan kehittä-

mis- ja elinvoimamallin selostuksessa olevan kuvan mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön Kehitys Oy:n toiminta 

siirretään selvityksen mukaisesti viimeistään 1.1.2018 Enontekiön kuntaan 
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lukuun ottamatta yhtiön omistamia kiinteistöjä. Viimeistään 1.1.2018 mennessä 

tulee olla selvitys kiinteistöistä. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen 

tekemään tarvittavat päätökset kehittämis- ja elinvoimamallin yksityiskohdis-

ta mm. liikkeenluovutuksesta, jolla kehitysyhtiön henkilöstö siirtyy nk. van-

hoina työntekijöinä kunnan palvelukseen sekä toimeenpanemaan malli annetussa 

aikataulussa.  

 

Merkitään, että Jaakko Alamattila jätti päätökseen eriävän mielipiteen.  

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että jätettäisiin asia käsittelemättä vielä ja kä-

siteltäisiin sitten kun kaikki on valmiina. Esitystä ei kannatettu.  

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti lisäyksenä, että viimeistään 

1.1.2018 mennessä tulee olla selvitys kiinteistöistä. Puheenjohtaja kysyi 

voidaanko lisäys hyväksyä yksimielisesti, mikä hyväksyttiin.  

 

Kunnanhallitus päätti pitää tämän pykälän jälkeen tauon klo 15.00-15.10, min-

kä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus  

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se uudistaa kunnan kehittä-

mis- ja elinvoimamallin selostuksessa olevan kuvan mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön Kehitys Oy:n toiminta 

siirretään selvityksen mukaisesti viimeistään 1.1.2018 Enontekiön kuntaan 

lukuun ottamatta yhtiön omistamia kiinteistöjä. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen 

tekemään tarvittavat päätökset kehittämis- ja elinvoimamallin yksityiskohdis-

ta mm. liikkeenluovutuksesta, jolla kehitysyhtiön henkilöstö siirtyy nk. van-

hoina työntekijöinä kunnan palvelukseen sekä toimeenpanemaan malli annetussa 

aikataulussa.   

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti sekä joulukuussa 2014 että joulukuussa 2015 

asettaa talousarviossa vuodelle 2015 ja 2016 tytäryhteisöille toiminnalliset 

ja taloudelliset tavoitteet. Enontekiön Kehitys Oy:lle asetettiin yhdeksi 

tavoitteeksi selvittää mahdollisuudet yhtiön uudelleenjärjestelemiseksi seu-

raavasti:   

 

Kunnan talousarvio 2015:  

Enontekiön Kehitys Oy:n on vuoden 2015 aikana selvitettävä mahdollisuudet 

yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelyihin joko siten, että elinkeinotoimen 

toiminnot sulautetaan takaisin osaksi peruskuntaa tai vastaavasti yhtiön 

omistama kiinteistömassa fuusioidaan kunnan muihin kiinteistöyhtiöihin. Sa-

massa yhteydessä on selvitettävä museotoiminnoista luopumisen mahdollisuudet. 

 

Kunnan talousarvio 2016: 

Enontekiön Kehitys Oy:n tulee selvittää vuoden 2016 aikana mahdollisuudet 

yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelyihin joko siten, että elinkeinotoimen 
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toiminnot sulautetaan osaksi peruskuntaa tai vastaavasti yhtiön omistama 

kiinteistömassa fuusioidaan kunnan muihin kiinteistöyhtiöihin tai muulla pe-

rustellulla mallilla. Samassa yhteydessä on selvitettävä museotoiminnoista 

luopumisen mahdollisuudet. 

 

Kunnan talousarvio 2017: 

Kunnanvaltuusto päätti 7.12.2016 talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunni-

telman vuosiksi 2017–2019. Valtuuston päättämässä Talousarvio 2017 ja talous-

suunnitelma 2017–2019 asiakirjassa asetetaan kuntakonsernin yhteiseksi ta-

voitteeksi ”Hyvä johtaminen ja hallinto”, joka sisältää mm. johtamisen uudis-

tamisen ja virtaviivaistamisen sekä byrokratian vähentämisen. Yhtenä tavoit-

teena on ”Elinkeinojohtamisen uusi organisointi”. 

  

Talousarvioon 2017 on kirjattu tavoitteeksi uudistaa kunnan nykyinen kehitys- 

ja elinkeinotoimintamalli ja aikataulutavoitteeksi, että uusi elinvoimajohta-

misen malli otetaan käyttöön alkuvuonna.   

 

Enontekiön Kehitys Oy:lle valtuusto asetti seuraavan tavoitteen vuodelle 

2017: ”Enontekiön Kehitys Oy:n mahdollisen uudelleenjärjestelyn toimeenpano 

yhteistyössä konsernijohdon kanssa.” 

 

Asian valmistelu on aloitettu jo vuoden 2015 alussa valtuuston toimeksiannon 

perusteella Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksessa 24.2.2015, jolloin kehityk-

sen hallitus päätti tehdä yhtiön jatkoa koskevat päätökset myöhemmin kuluvana 

vuotena sekä pyytää kommentteja myös tilintarkastajalta. 

 

Valtuuston antamaa selvitystehtävää on valmisteltu kunnanjohtajan ja Enonte-

kiön Kehitys Oy:n toimitusjohtajan toimesta vahvemmin syksystä 2016 alkaen. 

 

Valmistelun edetessä suunnitelma kunnan elinkeinotoiminnan uudelleen organi-

soinniksi on esitelty Enontekiön Kehitys Oy:n hallitukselle 2.11.2016, joka 

on todennut, että esitys ei sisällä riittävän tarkasti suunnitelmaa siitä 

miten Enontekiön kunnan elinkeinopalveluiden järjestäminen turvataan tulevai-

suudessa. Yhtiön hallitus päätti tuolloin palauttaa asian valmisteluun asian 

keskeneräisyyden vuoksi. 

 

Valmistelun aikana Enontekiön Kehitys Oy:n tulevaisuudesta on pyydetty lau-

suntoa ja saatu 15.11.2016 Enontekiön Yrittäjät ry:ltä, joka on huomioitu 

selvitystyössä.  

 

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 21.11.2016 § 254 ja päätti antaa Enontekiön 

Kehitys Oy:n sekä kuntakonsernin elinvoimajohtamisen tulevaisuudesta seuraa-

van evästyksen:  

Kehitetään kunnan elinvoimaa siten, että  

- kuntakonsernin etu otetaan huomioon,  

- yrittäjän ääni kuuluu ja 

- kiinteistöt keskitetään yhteen paikkaan. 

Kuntakonsernin elinvoimajohtamisen muutosta valmistellaan perustamalla muu-

tostyöryhmä kunnanjohtajan johdolla.  

 

Uuden kuntalain toimielimiä ja johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuksia, 

luottamushenkilöitä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevia lainkohtia 

sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Kun-

talaissa korostetaan strategisen johtamisen tärkeyttä ja kuntalaisen mahdol-
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lisuuksia vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Tämä merkitsee 

sitä, että kunnan toimintamalleja on kehitettävä. Samalla on keskusteltava 

kunnan ja kuntakonsernin elinvoimajohtamisen tulevaisuudesta. Elinvoima tulee 

Enontekiön kunnan strategisen johtamisen keskiöön. 

 

Tulevaisuudessa kunnan tehtävissä tulee korostumaan elinvoimajohtaminen. 

Enontekiön kunnan elinvoimaisuuden kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä ei 

vastaa tällä hetkellä kukaan. Kehitysyhtiön tehtävänä on osaltaan vastata 

elinvoima-asioista ja kunnanhallituksella on oma roolinsa. Elinvoimaisuuden 

kehittäminen kuitenkin edellyttää vahvaa kunnan eri toimintojen kehittämistä 

ja yhteensovittamista kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Uuden kuntalain ja tulevaisuuden kunnan roolin muuttumisen myötä elinvoimako-

konaisuus on tarkoituksenmukaista tuoda kunnan toiminnan keskiöön, jota se ei 

voi olla tilanteessa, jossa elinvoimajohtamisen kokonaisuus on hajautettu 

kuntakonsernissa. Esitetty malli mahdollistaa myös sen, että kehittämisestä 

vastaava voisi laajemmin kehittää kuntakonsernin toimintaa ja elinvoimaa. 

 

Enontekiön Kehitys Oy:n omistamista kiinteistöistä on tehty erillinen selvi-

tys.  

 

Liitteenä olevan elinvoimajohtamista koskevan selvityksen perusteella on 

vaihtoehdoiksi jäänyt kaksi mallia: 

- Kehitys Oy jatkaa nykymallilla Enontekiön Kehitys Oy 

- Kehitys Oy:n toiminta liitetään Enontekiön kuntaan ja Kehitys Oy:n 

kiinteistöt jäävät yhtiöön jolloin Enontekiön Kehitys Oy muutetaan 

Kiinteistö Oy:ksi (työnimi) 

 

Jälkimmäisessä mallissa Enontekiön Kehitys Oy:n työntekijät siirtyvät työso-

pimuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Enontekiön kunnan palvelukseen nk. 

vanhoina työntekijöinä. 

 

Kunnan elinvoimajohtaminen uudistuu osakeyhtiömallista laajemmaksi kunnan 

kehittämis- ja elinvoimamalliksi (kuva). Mallissa otetaan huomioon ja pide-

tään huolta, että Kehitys Oy:ssa hyväksi havaitut käytännöt kuten yhteismark-

kinointi ja yrittäjien äänen kuuluminen toimivat jatkossakin.  
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Liite  

1 Elinvoimajohtamisen uusi organisointi – Kehittämis- ja elinvoimamalli  

 

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja 

Enontekiön Kehitys Oy 
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Kvalt 24 § Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä 1.6.2017 alkaen ao. kuvan mu-

kaisen Enontekiö-mallin kunnan luottamushenkilöorganisaatioksi, joka sisältää 

kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi kaksi lautakuntaa (elin-

voima ja hyvinvointi), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet sekä kuntalaisfoo-

rumin, yhdistysfoorumin, yritysfoorumin seuraavasti tarkennettuna: tarkastus-

lautakuntaan ja neuvostoihin valitaan vähintään 2 valtuutettua. 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiö-malli toteutetaan kahden vuoden kokei-

luna. Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin ja kehitettäisiin jatkuvasti. Mal-

liin voidaan tehdä muutoksia, jotka parantavat mallia ja sen toimivuutta. 

Kahden vuoden jälkeen tehdään analyysi kokeilusta ja toiminnan vakiinnuttami-

sesta.  

 

Käsittely 

Esittelyn päätteeksi kunnanvaltuusto piti yksimielisesti neuvottelutauon klo 

18.55-19.15. Tauon päätyttyä puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi 

kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Jaakko Alamattila esitti Keskustan ryhmän esityksenä, että tarkastuslautakun-

taan ja neuvostoihin valitaan vähintään 2 valtuutettua.  

 

Pentti Mäkitalo esitti, että jätetään asia pöydälle ja uusi valtuusto saa 

päättää asiasta. Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  

 

Birgitta Eira, Ulla-Maija Syväjärvi, Jaakko Alamattila olivat asian käsitte-

lyn jatkamisen kannalla. 

 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esitys asian pöydällepanosta, suo-

ritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Pentti Mäkitalon 

esitystä asian jättämisestä pöydälle, jota Ulla Keinovaara on kannattanut, 

äänestävät ”EI” ja ne jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänes-

tävät ”JAA”. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suo-

ritetussa äänestyksessä annettiin 11 ”JAA”-ääntä (Alamattila Jaakko, Alatör-

mänen Seppo, Eira Birgitta, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Juuso Berit-Ellen, 

Keskitalo Sari, Peltovuoma Alpo, Kultima Elli-Maria, Näkkäläjärvi Janne, Ran-

ta Hannu, Syväjärvi Ulla-Maija) ja 4 ”EI”-ääntä (Keinovaara Ulla, Kultima 

Unto, Kurkela Outi, Mäkitalo Pentti), joten puheenjohtaja totesi, että asian 

käsittelyä jatketaan.  

 

Hannu Ranta kannatti kunnanhallituksen esitystä.  

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo, Seppo Alatörmänen ja Sari Keskitalo kannattivat 

Keskustan ryhmän esitystä. 

 

Berit-Ellen Juuso esitti, että tarkastuslautakuntaan valittaisiin 2 valtuu-

tettua ja neuvostoihin 3 valtuutettua. Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä.  

 

Birgitta Eira esitti, että tarkastuslautakuntaan valittaisiin 5 valtuutettua 

ja neuvostoihin 2 valtuutettua. 
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Birgitta Eira esitti pidettäväksi neuvottelutauon. Kunnanvaltuusto päätti 

pitää neuvottelutauon klo 19.58-20.05. Tauon päätyttyä puheenjohtaja suoritti 

nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Neuvottelutauon jälkeen Berit-Ellen Juuso ja Birgitta Eira vetivät esityksen-

sä pois ja kannattivat Keskustan esitystä. 

 

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja kysyi, voiko valtuusto hyväksyä yksimie-

lisesti, että tarkastuslautakuntaan ja neuvostoihin valitaan vähintään 2 val-

tuutettua, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 4.5.2017 144 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 1.6.2017 

alkaen ao. kuvan mukaisen Enontekiö-mallin kunnan luottamushenkilöorganisaa-

tioksi, joka sisältää kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi 

kaksi lautakuntaa (elinvoima ja hyvinvointi), kuntalain mukaiset vaikuttaja-

elimet sekä kuntalaisfoorumin, yhdistysfoorumin, yritysfoorumin.  

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Enontekiö-malli toteutet-

taisiin kahden vuoden kokeiluna. Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin ja ke-

hitettäisiin jatkuvasti. Malliin voidaan tehdä muutoksia, jotka parantavat 

mallia ja sen toimivuutta. Kahden vuoden jälkeen tehdään analyysi kokeilusta 

ja toiminnan vakiinnuttamisesta.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti, että perusturvalautakunta oli-

si hyvinvointilautakunta. Birgitta Eira kannatti esitystä. Keskustelun kulu-

essa puheenjohtaja kysyi voidaanko lisäys hyväksyä yksimielisesti, mikä hy-

väksyttiin. 

 

Keskustelussa todettiin, että kunnanjohtaja täydentää kuvaa keskustelussa 

esille tulleilla asioilla, minkä jälkeen esittelee luottamushenkilöorganisaa-

tiokuvan hallitukselle.   

 

Kunnanhallitus päätti pitää tämän pykälän jälkeen tauon klo 16.35-16.45, min-

kä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Kunnanjohtaja esitteli täydennetyn luottamushenkilöorganisaation (ao. kuva).  
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Kuva. Luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen (Enontekiö-malli) 

 

Ulla Keinovaara kannatti päätösehdotusta.  

 

Birgitta Eira esitti, että valitaan 8 jäsentä kunnanhallitukseen ja lautakun-

tiin. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä. 

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli 

tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan ni-

menhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta 

äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä, jota Elli-

Maria Kultima on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamatti-

la Jaakko, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla) ja 2 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, 

Kultima Elli-Maria). Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan päätösehdotus 

on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 

Merkitään, että Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän käsitte-

lyn jälkeen klo 19.45. 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 1.6.2017 

alkaen liitteen mukaisen Enontekiö-mallin kunnan luottamushenkilöorganisaati-

oksi, joka sisältää kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi kak-

si lautakuntaa (elinvoima ja perusturva), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet 

sekä kuntalaisfoorumin, yhdistysfoorumin, yritysfoorumin.  

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Enontekiö-malli toteutet-

taisiin kahden vuoden kokeiluna. Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin ja ke-

hitettäisiin jatkuvasti. Malliin voidaan tehdä muutoksia, jotka parantavat 

mallia ja sen toimivuutta. Kahden vuoden jälkeen tehdään analyysi kokeilusta 

ja toiminnan vakiinnuttamisesta.  

 

Selostus 

 

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2016, mutta useita säännöksiä sovelletaan 

1.6.2017 lukien uusien valtuustojen toimikauden alusta lukien.  Tuolloin voi-

maan tulevia lainkohtia ovat erityisesti kunnan luottamushenkilöhallintoon, 
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päätöksentekoon, johtamiseen ja kunnan asukkaiden osallistumisoikeuteen liit-

tyvät säädökset. 

 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus 

ja tarkastuslautakunta.  

 

Uudessa kuntalaissa vanhusneuvoston lisäksi pakollisiksi vaikuttamistoimieli-

miksi on säädetty nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Toimijoista pakollisia 

ovat joko kunnanjohtaja tai pormestari. Johtamisen välineistä pakollisia ovat 

kuntastrategia, kunnan hallintosääntö ja kunnanjohtajan johtajasopimus. 

 

Valtuusto voi lisäksi asettaa: 

 

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valio-

kuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan. 

 

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa 

toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. 

 

Uusi kuntalaki ei sääntele, mitä muita toimielimiä tai kuinka monta niitä 

kunnassa on oltava. Erityislainsäädäntö voi määrätä, että tiettyä tehtävää 

varten on perustettava kunnallinen viranomainen. Kunta voi tällöin päättää, 

mikä toimielin tehtävästä huolehtii. Yleisimmin erityislainsäädännön mukai-

sesta tehtävästä vastaa lautakunta, mutta toimielin voi olla myös kuntien 

yhteinen lautakunta tai valiokunta. Kuntalaki ei myöskään sääntele, miten 

toimielimet kunnassa on organisoitava.  

 

Kuntalaki (31 §) tunnistaa nyt ensimmäistä kertaa vaihtoehtoiset toimielinor-

ganisaation mallit, joita ovat vakiintuneen perusmallin lisäksi valiokunta-

malli ja puheenjohtajamalli. Nämä ovat laissa annettuja esimerkkejä organi-

saatiomalleista, eli muutkin mallit ovat mahdollisia. Kuntalain tarkoituksena 

ei ole asettaa esteitä kuntien omalle kehitystyölle. Kunnat voivat siten ke-

hittää organisaatiomallejaan vapaasti ja paikallisiin olosuhteisiin sopivalla 

tavalla. Myös edellä mainittujen tapojen edelleen kehittäminen on mahdollis-

ta. 

  

Valtuutettujen lukumääräksi on Enontekiöllä päätetty 17 valtuutettua, joka on 

suurempi kuin kuntalaissa säädetty vähimmäismäärä (13) enintään 5000 asukkaan 

kunnissa. Valtuuston koko, toimielinorganisaatiomalli, johtamismalli, puheen-

johtajien asema sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat sidok-

sissa toisiinsa. 

 

Kunnan johtamisessa aiempaa enemmän korostuu kunnan oma strateginen johtami-

nen ja tavoitteiden selkeys. Kunnan omien vahvuuksien hyödyntäminen ja mah-

dollisuuksien realisointi on riippuvainen johtamisesta. Kunnan johtamisessa 

poliittisen ja ammatillisen johdon roolit, selkeä vastuunjako sekä vuorovai-

kutukseen perustuva yhteistyö ja luottamus ovat olennaisia tekijöitä onnistu-

misen kannalta. 

 

Huomattava on, että mitkään mallit eivät sinänsä takaa hyvää johtamista. Hy-

vän johtamisen onnistuminen edellyttää ymmärrystä johtamisen tärkeydestä sekä 

kykyä toteuttaa johtajuutta vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 
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Uusi kuntalaki sekä sote- ja maakuntauudistus asettavat sekä luottamushenki-

löorganisaation että viranhaltijaorganisaation uusien haasteiden eteen. Orga-

nisaatiorakenteen tulisi edesauttaa mahdollisimman hyvin kuntakonsernin stra-

tegisten päämäärien saavuttamista ja palvelutehtävien toteuttamista. Maakun-

tahallinto vaikuttaa suoraan kunnan tehtäviin ja päätöksentekojärjestelmän on 

syytä uudistua kunnan uusien tehtävien mukaiseksi. 

 

Uuden kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus 

osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta 

monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kuntalais-

ten osallistuminen on merkittävä osa kunnan johtamisjärjestelmää ja valtuus-

ton on otettava kantaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-

sien kokonaisuuteen. 

 

Kuntademokratia on perinteisesti nähty vallankäytön ja vain edustuksellisen 

demokratian näkökulmasta, mikä osaltaan heikentää kuntalaisten kiinnostusta 

ja luottamusta päätöksentekoa kohtaan. Kuntademokratian toimivuus haastaa nyt 

ottamaan huomioon kuntalaisen suoran ja jatkuvan vaikuttamisen entistä enem-

män sekä varaamaan riittävät resurssit osallistumisen toteuttamiselle päätök-

sentekoprosesseissa. Näin täydennetään edustuksellista demokratiaa ja turva-

taan kuntalaisten halu vaikuttaa yhteisiin asioihin. 

 

Edustuksellisen demokratian lisäksi kunnassa on siis huolehdittava siitä, 

että muita kuntalaisten, asiakkaiden ja yhteisöjen osallistumisen ja vaikut-

tamisen muotoja uudistetaan ja laajennetaan. Viranhaltija- ja luottamushenki-

löorganisaatioilla tulee olla jatkossa valmiudet suoran demokratian ja asia-

kasdemokratian tarpeen tunnistamiseen ja erityisesti asiakkaan eli kuntalai-

sen osallistamiseen.  

 

Lähtökohtana tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä organisaa-

tiorakenne huomioiden pienen kunnan rajalliset henkilöstöresurssit ja ketterä 

päätöksenteko. Selkeä luottamushenkilöorganisaatio edistää työnjakoa päätök-

sentekijöiden ja viranhaltijoiden välillä. Organisaation virtaviivaistamisel-

la vähennetään valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanoon kuluvaa työtä. Ta-

voitteena tulisikin olla päätöksentekojärjestelmän yksinkertaistaminen siten, 

että asioiden moninkertaista käsittelyä vältetään ja rutiiniluonteisissa ja 

operatiivisissa asioissa toimivaltaa siirretään viranhaltijajohdolle.  

 

Yksityiskohtainen valmistelu toimivallanjaosta sisällytetään hallintosään-

töön, joka tulee päätettäväksi organisaation hyväksymisen jälkeen.  

 

Kunnan organisaatiomallista on keskustelu eri kokoonpanoissa vuodesta 2016 

lähtien. Valtuuston päättämässä Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017–

2019 asiakirjassa asetetaan yhteiseksi tavoitteeksi ”Hyvä johtaminen ja hal-

linto”. Tavoitteena on uudistaa ja virtaviivaistaa johtamista. Samalla val-

tuusto asetti tavoitteeksi, että byrokratiaa vähennetään. 

Valtuuston tehtäväksianto oli seuraava: Uusi toimintamalli 1.6.2017. Mitta-

riksi asetettiin se, että uusi toimintamalli on uuden valtuuston alkaessa 

käynnistynyt. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle tehtäväksi selvittää po-

liittisen valmistelu- ja päätöksentekomallin 31.3.2017 mennessä.  

 

Selvityksessä suositellaan Enontekiö-mallin käyttöönottoa 1.6.2017,joka si-

sältää kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi kaksi lautakuntaa 

(elinvoima ja perusturva), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet sekä kunta-

laisfoorumin, yhdistysfoorumin, yritysfoorumin.  
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Enontekiön kunnassa on haluttu korostaa myös kokeilukulttuurin merkitystä mm. 

talousarviossa. Enontekiö-malli voitaisiin toteuttaa kahden vuoden kokeiluna. 

Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin ja kehitettäisiin jatkuvasti ja voidaan 

tehdä muutoksia, jotka parantavat mallia ja sen toimivuutta. Kahden vuoden 

jälkeen tehdään analyysi kokeilusta ja toiminnan vakiinnuttamisesta.  

 

Liitteenä on selvitys.  

 

Liite 

2 Uusi toimintamalli – Luottamushenkilöorganisaatio + täydennetty kuva 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              17.5.2017 16 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 25 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

Valtuutettujen kysymykset:  

 

Unto Kultima kysyi kesän Gold Linen linja-autoyhteyden lopettamisesta. 

Kunnanjohtajan totesi, että asiaa on selvitetty mm. Lapin ELY-keskuksen kans-

sa ja keskusteltu linjojen säilymisen edunvalvonnasta muiden Lapin kuntien 

kanssa ja asia on tulossa kehitysyhtiön kautta kunnanhallitukseen siten, että 

saataisiin liikenne toimimaan kesäksi kunnan avustamana.  

 

Birgitta Eira piti tärkeänä, että kunta on yhteydessä ja vaikuttaa Postiin 

postin heikosta kulusta.  

 

Valtuustoaloitteet: 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo teki valtuustoaloitteen, että Hetan kylälle laitet-

taisiin penkkejä, jossa vanhukset voisivat istua. Kunnan tulee miettiä, miten 

se voi edesauttaa penkkien saamista Hetan keskustaan. Ulla Keinovaara ja 

Pentti Mäkitalo olivat samaa mieltä. 

 

Sari Keskitalo teki valtuustoaloitteen, että Kelan palveluiden turvaamiseksi  

Enontekiöllä tulee miettiä vaihtoehtoja, mitä kunta voi tehdä asian hyväksi. 

 

 

Valtuutettujen kysymykset:  

 

Ulla Keinovaara kysyi Osuuspankin automaatin säilymisestä, johon kunnanjohta-

ja totesi, että automaatin säilyminen riippuu käytöstä. 

 

Ulla-Maija Syväjärvi kiitti valtuutettuja hyvästä yhteistyöstä. 

 

Janne Näkkäläjärvi kysyi pystyykö kunta vaikuttamaan siihen, että saataisiin 

automaatti, johon voisi laittaa rahaa.  

 

Elli-Maria Kultima kysyi, mitä kunta on tehnyt poliisien säilymiseksi.  

Kunnanjohtaja totesi, että asiasta on kirjelmöity ministeriölle ja poliisi-

hallintoon poliisien säilymiseksi Enontekiölle.   

 

Outi Kurkela otti esille kirjastoauton työntekijöiden eläköitymistilanteen ja 

piti tärkeänä, että kunta vaikuttaa asiaan, jonka hän on tuonut aikaisemmin 

esille.  

 

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuuston seuraava kokous on juhlavaltuusto 

31.5..  
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Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2)   
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä   
    17.5.2017  21-25   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 21, 22, 25. 

 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 
 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
Puhelin: 029 56 42800  
Faksi: Faksi: 029 56 42841 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
pykälät 23, 24. 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 

  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vä ei oteta lukuun. 
 
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku  
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle  
voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös 
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu 
on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä 
eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki). 
 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165    
Käyntiosoite: Ounastie 165 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi 
Faksinumero: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 487 6980 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


