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1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittely
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Unto Kultima on ilmoittanut esteen ja
hänen tilalle on saatu Satu-Marja Eira-Keskitalo. Piia Juuso ja Hannu Ranta eivät ole paikalla.
Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 15 valtuutettua ja varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen.
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 valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.
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2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Leena Palojärvi ja Janne Näkkäläjärvi.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.
Käsittely
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Leena Palojärveä ja Helinä Hautamäki Janne
Näkkäläjärveä.
Selostus
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 5.2.2020 klo 14 mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien 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 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 allekirjoittaa 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 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 niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös
valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. 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
Mariella Näkkäläjärvi ja Santeri Kirkkala kertoivat nuorisovaltuustossa käsiteltyjä asioita.
Birgitta Eira kertoi vammaisneuvostossa käsiteltyjä asioita ja yhteiskokouksen asioita.
Outi Kurkela kertoi vanhusneuvostossa käsiteltyjä asioita.
käsitelleen
Birgitta Eira kertoi vammaisneuvostossa käsiteltyjä asioita.
Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
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4 § Lapin liiton maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen hyväksyminen
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 13.1.2020 § 4
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, että Lapin liiton kuntien edustajainkokouksessa 23.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta.
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lapin liiton maakuntavaltuuston 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 toimikaudelle 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 maakuntavaltuuston toimikausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan
kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.
Kuntalain 79 §:n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu, kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn 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
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
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 muutokset yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti.
Selostus Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on lähettänyt omistajilleen pyynnön hyväksyä yhtymäkokouksen 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 säännöksistä. Lain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on aiempien säännösten lisäksi sovittava:
- mahdollisesta järjestämisvastuun siirtymisestä
- menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät
ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta
- 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
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 27.1.2020 § 18
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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 kotihoidon 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
Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti, että seuraavassa valtuustoseminaarissa käsitellään sähköyhtiön mahdollista omistuksen siirtoa.
Kunnanjohtaja toi tiedoksi seuraavat asiat:
Edunvalvontaa tehty erityisesti seuraavilla alueille
- Lentokenttä ja Finavia
- Maankäyttö ja Metsähallitus
- Sähköyhtiön asiat ja TEM
Kuntalaisten hyvinvointia edistetty. Kaikki tervetuloa kuntosalille.
Kehittämistyötä tehty erityisesti seuraavilla alueilla
- Matkailua edistetään hankkeilla
- Hyvinvointikeskuksen rakentamisen suunnittelua edistetty
- Asianhallintajärjestelmä muuttaa kunnan toimintoja sähköisiksi
Valtuusto
- Valtuutetuille pidetään asianhallintajärjestelmästä ensin koekokouksia. Koulutusajoista ilmoitetaan myöhemmin.
- Valtuusto on seuraavan kerran 11.3, jossa TEM:n edustajat tulevat keskustelemaan sähköyhtiöasiasta.
Valtuustoaloitteet
Elli-Maria Kultima: Kunta hankkisi asianmukaiset kuntosalilaitteet Kilpisjärven monitoimitalon tiloissa olevaan kuntosaliin. Tavoitteena olisi hyvinvoivat kuntalaiset.
Birgitta Eira: Kehittämishanke Kilpisjärven uuden tampparin hommaamiseksi.
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 annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto 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 käsitelty loppuun.”
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Kunnallisvalitus
-

§:t 4, 5.

Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen
tai päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus
on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Pöytäkirja
KUNNANVALTUUSTO

29.1.2020

Sivu
11

1.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä
postiin niin ajoissa, että se
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei
myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä
saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Käyntiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Telefax: 016 556 229
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Muutoksenhakukielto
- §:t 1, 2, 3, 6, 7.
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen

