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ASIALISTA  

 

75 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

76 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

77 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 

78 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen/Osuuspankin kiinteistö  

79 § Enontekiön kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 hyväksyminen 

80 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen valtuustossa   

81 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 75 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

 

Päätös 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 9.11.2017 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 jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 76 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

22.11.2017 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

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

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

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

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 77 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 

 

Päätös 

 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 308§ 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 kiinteis-

töveroprosentit hyväksytään seuraavasti:  

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveropro-

sentiksi vuodelle 2018 hyväksytään 21,25 %. 

Selostus 

Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-

dessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista 

sekä muiden verojen perusteista. 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kunnan tulove-

roprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 

marraskuun 17 päivänä.   

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveropro-

senttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etu-

käteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin-

teistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee 

ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta 

edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.   

Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 

1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 

2. erottamaton määräala ja 
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3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. 

 

Kiinteistöverolaki on muuttumassa vuodelle 2018 ja muutokseen liittyvä halli-

tuksen esitys 133/2017 on eduskunnan käsittelyssä. Valtiovarainvaliokunta 

esitti kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luopumista (VaVM 

9/2017 vp) ja eduskunta on sen pohjalta hyväksynyt lakiesityksen sisällön 

muutettuna sen ensimmäisessä käsittelyssä 18.10.2017.  

Hallituksen esityksen perusteella vuodelle 2018 muutetaan kiinteistöverolain 

11, 12, 12 b, 13 pykäliä siten, että  

 Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välille 0,93 – 2,00 % 

 Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä 0,41 – 0,90 % 

 Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välille 0,93-2,00 % 

 KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspai-

kan veroprosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä val-

tuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enin-

tään 6,00 prosentiksi. 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 §) 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin välille 2,00 – 6,00 

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin välille 0,00-2,00 

 voimalaitosten veroprosentin välille 0,93-3,10. 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00% 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

Tuloveroprosentti on vuonna 2017 21,25.  
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Ennakkoarvion mukaan vuonna 2017 kunnallisveroa kertyy arviolta 5,116 miljoo-

naa euroa, maksuunpantua kiinteistöveroa 0,849 milj. euroa ja yhteisöveroa 

0,345 milj. euroa, jolloin verotulot olisivat yhteensä 6,310 milj. euroa. 

Verotulokertymä vuodelle 2018 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntaliiton 

veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallin-

non verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa on tarkastel-

tu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohallinnon ennakkotietoja. Yhteisö-

veroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja tilityserittelyistä 

ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot. 

Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2018 yleishyödyllisten yhteisöjen kiin-

teistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten kiinteistö-

veroaste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteistöveroaste sekä 

rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Valtion omistamien suojelu- ja erä-

maa-alueiden veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne verottajan tulkinnan mu-

kaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten verotusarvoltaan nol-

lan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin hyvä, että ve-

roaste on määritetty. 

Vuoden 2018 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja 

kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2017.   

Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2018 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 

5,112 milj. euroa. Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2018 on arvioitu 0,850 

milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,300 milj. euroa. Näin ollen kunnan 

verotulokertymäarvio vuodelle 2018 on 6,262 milj. euroa. 
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Kvalt 78 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen / Osuuspankin kiinteistö 

 

 

Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 15.11. ennen valtuuston kokous-

ta. Päätös jaetaan pöydille.  

 

 

Kunnanhallitus 15.11.2017 326 §  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen 

26.10.2017 § 90. 

 

Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan em. päätöksen.  

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousar-

vion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 

Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan määräraha Osuuspankin kiinteistön muu-

tostöihin 65 991 euroa ja tuloksi 31 301 euroa (Osuuspankin osuus kustannuk-

sista).  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 25000 euron määrärahan siirtoa Kiinteis-

töjen osto kohdasta kohtaan Osuuspankin kiinteistö ja loput tarvittaessa lai-

nanotolla. Tuloksi kirjataan Osuuspankin maksama osuus kustannuksista.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee hyväk-

syen tiedoksi, että investointiosan 2017 kohdasta Kiinteistöjen osto (200 000 

euroa) siirretään 175 000 euroa (kauppahinta) Osuuspankin kiinteistö kohtaan.  

 

Kunnanhallitus päättää, että vastuuviranhaltijana investointikohteessa toimii 

tekninen johtaja.  

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi laaditut suunnitelmat sekä Osuuspankin 

kiinteistön muutosten kustannusarvion.  

 

Kunnanhallitus päättää edellyttää, että infrastruktuuri toimiala toteuttaa 

investoinnin valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa suunnitelmansa mu-

kaan. 

 

Selostus 

Kuntalain 92 §:ssä määrätään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltä-

väksi: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hal-

lintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen 

käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen 

alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asi-

anomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsitte-

lemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viran-

omaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. Kun-

nanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla vi-

ranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen.  
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Kunnanvaltuusto antoi valtuudet kunnanhallitukselle ostaa Osuuspankkikiin-

teistö valtuuston päättäessä talousarviosta 2017. Kuntalain mukaan kunnan 

toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnanhalli-

tuksen tehtävänä on kuntalain mukaan vastata valtuuston päätösten täytäntöön-

panosta.   

 

Kunnanhallitus on 7.2.2017 §:ssä 51 päättänyt ostaa Osuuspankin kiinteistön 

Pohjolan Osuuspankilta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.  

Kauppakirjassa todetaan mm. muutosremontin toteuttaminen. Osuuspankki on si-

toutunut kauppakirjan mukaisesti vuokraamaan tilan viideksi vuodeksi nykyistä 

pienempien tilojen osalta sekä sitoutunut oman tilan osalta muutosremontin 

kustannuksiin. Lisäksi avoimen haun myötä kaksi yritystä on ilmoittautunut 

haluavansa vuokralle ko. tilaan eli kiinteistöön on tulossa pankin lisäksi 

kaksi vuokralaista. Kiinteistön muutostyö on tehtävä, jotta yritykset voivat 

siirtyä tilaan ja jotta kunta saa vuokratulot. 

 

Laajemman tilojen järjestelyn yhtenä tarkoituksena on, että Hetan vanhan kou-

lun kiinteistössä toimiva Luovatupa siirtyy virastotalolle, minkä jälkeen 

Hetan koulun kiinteistössä voidaan katkaista lämmöt ja tyhjentää vesi- ja 

viemärijohdot, mikä säästää kunnalta em. kustannukset.  

 

Osuuspankin kiinteistöstä on tehty yritysvaikutusten arviointi. Arvion perus-

teella kiinteistö antaa mahdollisuuksia mm. pienyritysten ja toimeliaisuuden 

lisääntymiseen Enontekiöllä.  

 

Päätöshistoria 

 

Elinvoimalautakunta 26.10.2017 90 §  

Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen / Osuuspankin kiinteistö  

 

Päätös: Puheenjohtaja esitti, että investointiosaa ei muuteta. Puheenjohtaja 

esitti edelleen, että muutostyöt kilpailutetaan kokonaisurakkana. Kaikki läs-

nä olevat lautakunnan jäsenet kannattivat puheenjohtajan esitystä. Puheenjoh-

tajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi. 

 

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 

 

Ehdotus: rkm-rakennustarkastaja 

Elinvoimalautakunta hyväksyy laaditut suunnitelmat sekä Osuuspankin kiinteis-

tön muutosten kustannusarvion 70991 euroa, josta  kunnan osuudeksi jää 39690 

euroa alv 0%.  

 

Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan-

valtuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraa-

vasti: 

Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan Osuuspankin kiinteistön muutostöihin 

70991 euron määräraha ja tuloksi osoitetaan 31301 euroa (Osuuspankin osuus 

kustannuksista).  

 

Investointi katetaan Osuuspankin maksamalla kustannusten osuudella ja loput 

tarvittaessa lainanotolla.  

 

Selostus: 

Osuuspankkikiinteistön tilaratkaisuista on käyty neuvotteluja tulevien vuok-

ralaisten kanssa, joita on osuuspankin lisäksi kaksi muuta yritystä.  
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Kiinteistössä tehdään sisäisiä muutostöitä huonetilaratkaisujen vuoksi ja 

kiinteistöön laitetaan valokuitu. Osuuspankki vastaa oman vuokratilan vaati-

masta muutosremontin kustannuksista kokonaisuudessaan. Muiden vuokralaisten 

osalta kustannukset huomioidaan vuokratasossa. 

  

Huonetilamuutosten kustannusarvio sähkö-,lvi-ja rakennustekniikan töineen on 

70991,00 euroa, josta Osuuspankin osuus on 31301,00 euroa.  

 

Suunnitelmat muutostöistä esitellään tarkemmin kokouksessa.  
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Kvalt 79 § Enontekiön kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 hyväk-

syminen 

 

Päätös 

 

Päätöshistoria 

  

Kunnanhallitus 6.11.2017 306 § 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön päättää hyväksyä lautakunnan esityksen ja päättää esittää kunnan-

valtuustolle, että se hyväksyy nykyisen valtuustokauden tavoitteeksi: 

1. Lapsiperheiden ja työikäisen määrää suhteessa vanhuseläkeikäisten mää-
rään pyritään kasvattamaan. 

2. Elämäntapasairauksia sairastavien määrän laskeminen. 
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollinen rakenne joka edel-

lisen valtuustokauden rakennetta tehokkaammin mahdollistaa aktiivisen 

ja vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. 

 

Selostus 

Laaja hyvinvointikertomus löytyy www.hyvinvointikertomus.fi / Enontekiö 

/Laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020. Tunnus: luottamus@enontekio.fi, sala-

sana luottamus2016. 

 

Päätöshistoria 

 

Hyvinvointiltk. 26.10.2017 44 §  

Laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus: 

Enontekiön perusturvalautakunta on päättänyt 9.5.2017 50§ esittää, että Enon-

tekiön kunnanvaltuusto hyväksyisi nykyisen valtuustokauden tavoitteeksi: 

4. Lapsiperheiden ja työikäisen määrää suhteessa vanhuseläkeikäisten mää-
rään pyritään kasvattamaan. 

5. Elämäntapasairauksia sairastavien määrän laskeminen. 
6. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollinen rakenne joka edel-

lisen valtuustokauden rakennetta tehokkaammin mahdollistaa aktiivisen 

ja vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. 

 

Sähköiseen hyvinvointikertomukseen on koottu vastuualueiden em. tavoitteiden 

mukaisia toimenpiteitä vastuualueiden BSC-korteista. Tämänhetkiset kirjaukset 

nähtävänä www.hyvinvointikertomus.fi / Enontekiö /Laaja hyvinvointikertomus 

2017 - 2020.   

Tunnus: luottamus@enontekio.fi, salasana luottamus2016. 

 

Liite 

1 Laaja hyvinvointikertomus (löytyy selostuksessa olevasta osoitteesta) 
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Kvalt 80 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen valtuustossa   

 

Päätös 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 312 § 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto käy 

osaltaan suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. 

Selostus 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 

valitaan 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavassa vaalissa. Vaa-

lipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä 

valtuuskuntaan valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. 

Ehdokaslistat on nimetty vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä. Kuntaliiton 

valtuuston vaalilautakunta on 17.10.2017 vahvistanut ehdokaslistat ja laati-

nut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmät. Vaalipiirin ehdokaslistojen 

yhdistelmä lähetetään sähköpostilla vaalipiirien kuntien kirjaamoihin loka-

kuun 2017 aikana. 

Valtuuskunnan vaalissa äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet eli Suomen 

Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Kunnalla on vaalissa asukaslukuaan 

(30.11.2016) vastaava äänimäärä. Vaali suoritetaan suhteellisena listavaali-

na, jossa jokaisella valtuutetulla on yksi ääni. Päätös tehdään valtuustossa 

15.11. - 31.12.2017 välisenä aikana. Kunnan äänestystulos ilmoitetaan kunnal-

le lähetetyn kuntakohtaisen linkin kautta.  

Kuntaliitto on antanut yleiskirjeessä ohjeet vaalin toimittamiseen valtuus-

tossa, kunnan äänestystuloksen laskentaan sekä tuloksen ilmoittamiseen Kunta-

liiton sähköiseen äänestysjärjestelmään. 

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kokoontuu 16.1.2018 ja laskee ja vah-

vistaa vaalin tuloksen eli vaalipiiripaikat 66 + 66, tasauspaikat 9 + 9 sekä 

toteaa Ahvenanmaan maakunnan kuntien tekemät valinnat 1 + 1. Vaalilautakunta 

ilmoittaa vaalin tuloksesta valtuuskuntaan valituille jäsenille ja varajäse-

nille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille. 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Jokaisella valtuutetulla on yksi 

ääni, jonka hän antaa valitsemalleen ehdokaslistalle kirjoittamalla äänestys-

lippuun ehdokaslistan numeron. Valtuutettu voi myös antaa tyhjän äänen. 

Vaalin tulos kirjataan valtuuston pöytäkirjaan. Jos kyseinen pykälä tarkiste-

taan heti kokouksessa, vaalin tulos voidaan viedä Kuntaliiton sähköiseen ää-

nestysjärjestelmään heti kokouksen jälkeen. 

Liite 

2 Ehdokaslistojen yhdistelmä 
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Kvalt 81 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


