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Kokousaika Maanantai 7.10.2019 klo 17.00-18.15 

 
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  Palojärvi Oula-Matti, vv.  
 
   
Muut saapuvilla olleet Rantapelkonen Jari, kunnanjohtaja 
  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

nuorisovaltuuston edustaja  
Risto Heidi, vammaisneuvoston edustaja  
Syväjärvi Ulla-Maija, vanhusneuvoston edustaja 
Viitala Jukka, Lohijokitiimi, toiminnanjohtaja § 39 

   
   
 
Asiat  38 § -  42 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari   

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Juha-Pekka Mäntyvaara  Taru Mäkitalo 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   14.10.2019  
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38 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi. 
 
Käsittely 
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että  Unto Kultima on ilmoittanut esteen, 
mutta hänen tilalle ei ole saatu varavaltuutettua. Outi Kurkela on ilmoittanut esteen ja hä-
nen tilalle on tulossa Tapani Suopanki, mutta hän ei ole paikalla. Hannu Rannan tilalle on 
kutsuttu Oula-Matti Palojärvi. Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 14 valtuutettua 
ja  varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen. 
 
Selostus 
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 30.9.2019 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 
päätösvaltainen. 
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39 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
 

Päätös 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Mäntyvaara ja Taru Mäkitalo.  
Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen Lohijokitiimin toiminnanjohtaja Jukka Viitala esitteli 
toimintaa. 
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Juha-Pekka Mäntyvaaraa ja Helinä Hautamä-
ki Taru Mäkitaloa. 
 
Selostus 
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 14.10.2019 klo 14 
mennessä.  
 
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 kokouskutsus-
sa. 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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40 § Tilintarkastuksen kilpailuttaminen 
 

Päätös 
Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Birgitta Eira esitteli asiaa.  
 
Päätöshistoria 
Tarkastuslautakunta 17.9.2019 § 21 
 
Päätös  

 Esityksen mukaan. 
 

Päätösehdotus (puheenjohtaja) 
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan vuosien 
2019-2022 sekä mahdollisten optiovuosien 2023-2024 tilintarkastusyhteisöksi valitaan tar-
jousvertailusta ilmenevin perustein kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt 
KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana niin kunnan kuin tytäryhteisöjen osalta JHT, 
KHT Juha Väärälä. Hänen varahenkilökseen ja laadunvarmistajaksi on nimetty JHT, KHT Tapio 
Raappana.  
 
Käsittely 
Vastaava toimistosihteeri Pia Korva esitteli tarjousten avauspöytäkirjan, tarkastuspalvelujen 
tarjouspyynnössä vaaditut sisällöt ja niiden toteutumisen, tilintarkastustarjousten vertailun 
ja siihen liittyvät painotukset ja niiden muodostumisperusteet.  Lisäksi lautakunnalle esitel-
tiin tarjoukset liitteineen ja niiden väliset erot.  Näihin tietoihin pohjaten tarkastuslautakunta 
on tutkinut tarjousten tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja todennut niiden täyttymisen. 
Lisäksi tarkastuslautakunta on suorittanut tarjousten vertailun valintaperusteiden mukaisesti 
ja arviointikriteerien perusteella päättynyt esittämään valtuustolle valittavaksi KPMG Oy Ab 
vastuulliseksi tilintarkastusyhteisöksi. 
 
Selostus 
Tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjoukset kunnan ja tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluis-
ta. Hankinnassa on noudatettu avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa 
(sähköinen ilmoituskanava).  
 
Tarjouksen jättivät määräaikaan 5.8.2019 klo 15.00 mennessä KPMG Oy Ab ja BDO Audiator 
Oy. 
 
Tarkastuslautakunta tutkii täyttävätkö jätetyt tarjoukset tarjouspyynnössä esitetyt vaatimuk-
set ja suorittaa tarjousten vertailun tarjouspyynnössä olevien valintaperusteiden ja arviointi-
kriteerien perusteella sekä tekee asiasta esityksen valtuustolle. 
 
Tarjoukset liitteineen sekä tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Kuntalain § 122 / Tilintarkastus 
Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tu-
lee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-
yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon  
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ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtä-
vissään virkavastuulla. 

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä 
poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. 

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talou-
den tarkastamista varten. 

Hallintosäännön 9 luku / Ulkoinen valvonta  
§ 75 Tilintarkastusyhteisön valinta  

Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista 
varten. 

Konserniohje/Kuntakonsernin tarkastus ja valvonta 
8 § Kunnan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkas-
tuksen järjestämisestä huolehtiminen. Tarkastuslautakunta kilpailuttaa kuntakonsernin tilin-
tarkastuspalvelut, minkä jälkeen tilintarkastajan valinnasta päättää ao. tytäryhteisön toimie-
lin esim. osakeyhtiössä yhtiökokous. 

Päätöshistoria 
Tark. ltk 7.6.2019 12 § 
Keskustellaan tilintarkastuksen kilpailutuksesta ja kuullaan kilpailutuksen tilanteesta. Vastaa-
va toimistosihteeri Pia Korva esitti liitteenä olevan tarjouspyyntöluonnoksen kilpailutuksen 
pohjaksi. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan tarjouspyynnön seuraavin muu-
toksin: 
Kohta 3.3: vertaillaan 6 työpäivää vuodessa. 
Kohta 12: tarjouksen viimeinen jättöpäivä 5.8 klo 15.00 
Kohta 13: päivitetään tarvittaessa valtuuston päätöksen mukaan. 
--- 
Tark.ltk 9.1.2019 6 § 
Uuden kuntalain 122 §:n mukaisesti valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista 
varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintar-
kastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista var-
ten. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväk-
symä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vas-
tuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja ti-
lintarkastajia valitaan vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. Varatilintarkas-
tajaan sovelletaan, mitä tilintarkastajasta säädetään. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu 
tilintarkastajan valinnan valmistelu. Päätetään tilintarkastuksen kilpailuttamisesta hallinnon 
ja talouden tarkastamista varten sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä. 
Päätös: 
Päätettiin esityksen mukaisesti. Valtuutetaan hallintojohtaja hoitamaan asia. Tilintarkastaja 
poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä pykälän aikana toimi puheenjohtaja. 
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Liitteet 
1 Tarjouspyyntö 
2 Tilintarkastuspalvelujen pisteytystaulukko ja saatujen tarjousten vertailu (julkinen kunnan-
valtuuston pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen) 

  
Tiedoksi 

 Tarjousten jättäjät 
 Tarkastuslautakunta 
 Kunnan tytäryhtiöt 
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41 § Eroaminen luottamustoimista  

 
Päätös 
Kunnanvaltuusto päätti  
1. todeta Mika Heikuran menettäneen vaalikelpoisuutensa Enontekiön kunnan luottamus-

toimiin paikkakunnalta muuton vuoksi, jolloin hänen luottamustoimensa päättyvät, ja 

2. valita varajäseneksi Mika Heikuran tilalle elinvoimalautakuntaan Pasi Ikosen, ja 

3. esittää Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnalle eron myöntämistä Mika Heikuralle 
Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan varajäsenyydestä. Edelleen kunnanvaltuusto 
päätti asettaa ehdolle Mika Heikuran tilalle Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n valtuuskuntaan 
varajäseneksi Elina Rousu-Karlsenin.  

4. että valtuuston puheenjohtaja kehottaa keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden va-
ravaltuutetun Mika Heikuran tilalle. 

Käsittely 
Helinä Hautamäki esitti valittavaksi Mika Heikuran tilalle elinvoimalautakunnan varajäseneksi 
Pasi Ikosta.  
Helinä Hautamäki esitti asetettavaksi ehdolle Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan vara-
jäseneksi Elina Rousu-Karsenia.  

Päätös 
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle,  
5. että se toteaa Mika Heikuran menettäneen vaalikelpoisuutensa Enontekiön kunnan luot-

tamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi, jolloin hänen luottamustoimensa päätty-
vät, ja 

6. että valtuusto valitsee varajäsenen Mika Heikuran tilalle elinvoimalautakuntaan, ja 

7. että valtuusto esittää Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnalle eron myöntämistä Mika 
Heikuralle Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan varajäsenyydestä. Edelleen kunnan-
hallitus esittää valtuustolle, että se asettaa ehdolle Mika Heikuran tilalle Tunturi-Lapin 
Kehitys Ry:n valtuuskuntaan varajäsenen.  

8. että valtuuston puheenjohtaja kehottaa keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden va-
ravaltuutetun Mika Heikuran tilalle. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti valita luottamushenkilöjäseneksi Reijo Mannelan vammaisneu-
vostoon Mika Heikuran tilalle.  

 
Käsittely  
Kunnanhallitus piti tauon klo 14.10-14.15, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,  
1. että se toteaa Mika Heikuran menettäneen vaalikelpoisuutensa Enontekiön kunnan luot-

tamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi, jolloin hänen luottamustoimensa päätty-
vät, ja 

2. että valtuusto valitsee varajäsenen Mika Heikuran tilalle elinvoimalautakuntaan, ja 
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3. että valtuusto esittää Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnalle eron myöntämistä Mika 
Heikuralle Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan varajäsenyydestä. Edelleen kunnan-
hallitus esittää valtuustolle, että se asettaa ehdolle Mika Heikuran tilalle Tunturi-Lapin 
Kehitys Ry:n valtuuskuntaan varajäsenen.  

4. että valtuuston puheenjohtaja kehottaa keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden va-
ravaltuutetun Mika Heikuran tilalle. 

Lisäksi kunnanhallitus päättää valita luottamushenkilöjäsenen vammaisneuvostoon Mika 
Heikuran tilalle.  
 
Selostus 
Mika Heikura on toimittanut sähköpostin, jossa hän pyytää eroa luottamustoimistaan paik-
kakunnalta muuton vuoksi. 
 
Kuntalaki 78 § ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin 
toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös 
pannaan täytäntöön heti.” 
 
Kuntalaki 17 § ” Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on va-
pautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä 
ensimmäisen varavaltuutetun.” 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 

 Mika Heikura 
 Pasi Ikonen 
 Elina Rousu-Karlsen 
 Luottamustoimikortisto / Raili Vienola 
 Elinvoimalautakunta 
 Tunturi-Lapin Kehitys ry. 
 Keskusvaalilautakunta  
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42 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
 

Santeri Kirkkala toi nuorisovaltuuston osalta tiedoksi syyskuun nuorisovaltuuston kokouksen, 
jossa esittelyssä talousarvio ja siinä esille nostetut asiat mm. nuorten toiveiden selvittäminen 
vapaa-aika tarjonnasta.  
 
Heidi Risto toi vammaisneuvoston osalta tiedoksi vammaisneuvoston toteuttamat Väärtipäi-
vien tapahtumajärjestelyt ja Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE:n 
tärkeimmät tavoitteet.  
 
Ulla-Maija Syväjärvi toi vanhusneuvoston osalta tiedoksi mm. meneillään olevan Vanhusten-
viikon tapahtumia ja talousarvion käsittelyn.  
 
Valtuuston puheenjohtajan ilmoitusasia 
- Valtuuston ylimääräinen kokous (verot) pidettäneen marraskuun 18. päivään mennessä. 
 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi valtuustolle seuraavat asiat: 
- Kuntalaisfoorumi (striimataan) kunnanvirastolla. 22.10. klo 17. Keskustelussa on talousarvio 
2020. Kunnanjohtajan talousarvioesitys laitetaan kuntalaisten kommentoitavaksi. 
- Tunturi-Lapin aluekehityspäivät 24.10. 
- Kirjastoauton 40-vuotisjuhla 25.10. 
- Täyen kuun taihthessa  25.10. 
- Enontekiön kunta onnittelee matkailugaalassa vuoden matkailualan tulokkaana palkittua 
Arctic Land Adventure Oy:tä 
 
Valtuustoaloitteet 
Leena Palojärvi 
- ”Esitän, että Enontekiön kunta lopettaa välittömästi sananvapauden rajoittamisen työnteki-
jöidensä ja luottamushenkilöiden osalta ja palaa länsimaisen demokratian tielle. Sananvapa-
us on perusoikeus, jolla on perustuslain suoja, ja jota ei pidä eikä voi millään someohjeella tai 
hallintosäännöllä tai muilla ohjeistuksilla kaventaa.” 
- ”Esitän, että SPR:n Enontekiön osastolle osoitetaan asianmukaiset ja kohtuuhintaiset, läm-
pimät ja tarvittavan suuret toimitilat Hetan alueelta mahdollisimman nopeasti. 
SPR on yleishyödyllinen järjestö, joka auttaa niin pienissä kuin suurissa katastrofitilanteissa, 
ja sen vuoksi osasto tarvitsee riittävät ja asianmukaiset toimitilat varastoineen.” 
 
Piia Juuso 
- ”Enontekiön kunnan tulisi kongreettisesti ja kiirehtien viedä eteenpäin Karesuvannon moni-
toimitalon rakentamista, koska kysyntä vain kasvaa ja meillä ei ole tiloja tarjota. mm. Duod-
jiakatemia, Vuokra/palveluasuntoja, Terveystalo, Koulu, nuorisotila, iltapäiväkerho, sakk:in 
kussit.” 
 
Taru Mäkitalo  
- ”Hallintosääntömuutos 
Esitän muutettavaksi seuraavaa kohtaa hallintosäännössä:  

 34§ Viranhaltijoiden toimivalta 
34.1 Kunnanjohtajan toimivalta 
4.Tehtäväkohtaisesta palkasta KT-yhdyshenkilön valmistelusta. Esityksen palkkauksen  
muuttamisesta voivat tehdä tarvittaessa KT-yhdyshenkilölletoimialajohtajat ja –vastaavat.  
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5.KT-Yhdyshenkilön valmistelun pohjalta henkilökohtaisesta lisästä toimialajohtajan ja toimi-
alojen vastaavan valmistelusta, henkilökohtaista lisää koskevat periaatteet huomioiden. 
Siten, että nämä siirtyvät kunnanhallituksen päätettäväksi.” 

 -”Esitän että Enontekiön koululaiset saavat Hetta-Hiihtomaahan ilmaiset liput ensi kaudeksi.” 
 - ”Esitän että Enontekiön koululaiset saavat uudelle kuntosalille ilmaisen käyttövuoron.” 

- ”Esitän että päiväkodille palkataan resurssihenkilö, joka on osan ajasta perhetyöntekijänä ja  
osan ajasta päiväkodilla. Aina tarpeen mukaan.” 

 
Birgitta Eira:  
- ”Neuvostojen terveiset omaksi pykäläkseen, jolloin asioista on helpompi keskustella” 
- ”Valtuustoaloitteiden käsittely nopeammaksi ja sujuvammaksi” 
 
Santeri Kirkkala 
-”Esitän teetettäväksi työyhteisön hyvinvointia kartoittavan kyselyn kunnan työntekijöille ja 
viranhaltijoille kolmannen osapuolen toimesta, koska työskentelyilmapiirin huononemisesta 
on tullut viime aikoina paljon yhteydenottoja ja aiheesta on käyty julkista keskustelua.” 
 
Ilmoitusasiat 
- Jaakko Alamattila ilmoitti, että hän on Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja. 
 
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 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 käsitel-
ty loppuun.” 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 
Kunnallisvalitus 

- § 41. 
 
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 lailli-
suusvirheet. 
 
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 toimi-
tettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviran-
omaisen 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 pää-
töksestä 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 arki-
lauantai, 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 voi-
daan 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 muu-
tosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muu-
ten lainvastainen. 
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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 vaatimuk-
sensa 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 arki-
lauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitet-
tava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mi-
käli 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 tie-
tojärjestelmässä 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 alkuperäi-
syyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- 
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suo-
jaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kunnallisvalitus lähetetään aina lähet-
täjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeu-
denkäyntimaksua 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  
kaupungin 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 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 
Muutoksenhakukielto 
§:t 38, 39, 42. 
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HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus 

-  § 40  

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai-
suun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, 
jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäl-
jempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsitel-
täväksi. 

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoi-
keudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosai-
nen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

I Hankintaoikaisuohje 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä-
tön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaa-
tia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishake-
muksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenet-
telyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on py-
häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oi-
kaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 

Tiedoksianto kirjeitse 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myö-
hemmin. 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on 
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole 
hankintayksikön hallussa. 
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Toimitusosoite 

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot: 

Enontekiön kunta/Kunnanvaltuusto 
Ounastie 165 
99400 Enontekiö 
kirjaamo@enontekio.fi 

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeu-
teen. 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa 
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai 
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai 
tarjoajan asemaan. 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista pää-
töstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai 
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käyte-

tään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. 

Tiedoksianto kirjeitse 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myö-
hemmin. 

Muutoksenhakuaika 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mu-
kaan valitusaikaan. 

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-
ajan päättymistä. 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on 
tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 koh-
dan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus kos-
kee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankin-
tajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa. 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk-
sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja 
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja 
niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestel-
mään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi 
käsittelylupa tulisi myöntää. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, 
valituksessa 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. 

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al-
kamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuk-
sensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttö-
lain 21 §:ssä säädetään. 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet-
tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki-
naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. 

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kans-
liaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai 
sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi-
palvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju-
hannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arki-
päivänä sen jälkeen. 

Markkinaoikeuden osoite: 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300 
fax 029 56 43314 
markkinaoikeus(at)oikeus.fi 

 

 


