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ASIALISTA  

 

33 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

35 § Kuntavaalien 2017 valtuutetut ja varavaltuutetut 

36 § Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021 

37 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

38 § Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen 

39 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo  

40 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen 

41 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 

vaali 

42 § Tarkastuslautakunnan vaali  

43 § Keskusvaalilautakunnan vaali  

44 § Elinvoimalautakunnan vaali  

45 § Hyvinvointilautakunnan vaali   

46 § Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali 

47 § Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali  

48 § Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston  

jäsenen vaali  

49 § Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali  

50 § Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen 

51 § Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali 

52 § Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali 

53 § Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 

54 § Kunnan edustajien valitseminen Revontuli-opiston jaostoon 

55 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta 

56 § Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys ry:n val-

tuuskuntaan 

57 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen-

ten vaali  

58 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen 

valinta 

59 § Kunnan edustajan valitseminen kuntapäiville 

60 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

61 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

62 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 33 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Ulla Keinovaara on ilmoit-

tanut esteen ja hänen tilalla on Leena Palojärvi. Puheenjohtaja totesi, että 

kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa 

kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva 

valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu-

heenjohtajat on valittu.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo on antanut kutsun valtuuston 

ensimmäiseen kokoukseen.   

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 6.6.2017 ja lähetetty sama-

na 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 34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja Pentti 

Keskitalo. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielises-

ti.  

   

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Birgitta Eiraa ja Elli-

Maria Kultima esitti pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Keskitaloa.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

19.6.2017 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 35 § Kuntavaalien 2017 valtuutetut ja varavaltuutetut 

 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 187 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi 

luettelon kuntavaalien 2017 valtuutetuiksi valituista ja varalle valituista.  

 

Selostus  

Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava 

luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.  

 

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen 12.4.2017. Kuntavaalien 

tulos on tullut lainvoimaiseksi. 

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitetun kuntavaalin tuloksen mukaan kunnanval-

tuustoon jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2017-2021 tulivat valituik-

si: 

Valittu 

1. Kultima, Elli-Maria KESK 

2. Kurkela, Outi KD 

3. Mäntyvaara, Juha-Pekka KESK 

4. Keinovaara, Ulla KESK 

5. Näkkäläjärvi, Janne YL JS 

6. Rousu-Karlsen, Elina KOK 

7. Keskitalo, Pentti Kalevi KESK 

8. Juuso, Piia KESK 

9. Eira, Birgitta VIHR 

10. Mäkitalo, Taru KOK 

11. Alatörmänen, Seppo KESK 

12. Ranta, Hannu YL JS 

13. Keskitalo, Sari KESK 

14. Kirkkala, Santeri KOK 

15. Kultima, Unto KESK 

16. Alamattila, Jaakko KESK 

17. Hautamäki, Helinä KOK 

Varalla 

Vihreä liitto 

1. Labba, Virpi 

2. Lehto, Olli 
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KOK+KD 

1. Heikura, Mika 

2. Suopanki, Tapani 

3. Tonteri, Antti 

Suomen Keskusta 

1. Palojärvi, Leena 

2. Kotavuopio, Kari 

3. Eira-Keskitalo, Satu-Marja 

4. Mannela, Reijo 

5. Peltovuoma, Alpo 

6. Niemelä, Rami 

7. Kuusela, Anni 

8. Peteri, Jenni 

9. Vieltojärvi, Matias 

Johtti Sápmelaččat rs:n yhteislista 

1. Juuso, Berit-Ellen 

2. Palojärvi, Oula-Matti 
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Kvalt 36 § Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021 

 

Päätös: 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset 

varajäsenet kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan sekä nimesi puheenjohtajiston 

seuraavasti: 

 

Jäsen   Varajäsen 

Seppo Alatörmänen, pj Juha-Pekka Mäntyvaara 

Janne Näkkäläjärvi , vpj Hannu Ranta 

Piia Juuso  Elli-Maria Kultima 

Elina Rousu-Karlsen Santeri Kirkkala 

Outi Kurkela  Birgitta Eira 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen   Varajäsen 

Seppo Alatörmänen  Juha-Pekka Mäntyvaara 

Piia Juuso  Elli-Maria Kultima 

 

Birgitta Eira esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen   Varajäsen 

Janne Näkkäläjärvi  Hannu Ranta 

 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen   Varajäsen 

Elina Rousu-Karlsen Santeri Kirkkala 

Outi Kurkela 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti valittavaksi Outi Kurkelan varajäseneksi Birgitta 

Eiraa.  

 

Elli-Marja Kultima esitti puheenjohtajaksi Seppo Alatörmästä. Helinä Hautamä-

ki esitti varapuheenjohtajaksi Janne Näkkäläjärveä.  

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 188 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 

vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 

nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä pykälä tarkas-

tetaan valtuuston kokouksessa. 

 

Selostus  

Suhteellisten vaalien toimittamisesta on kuntalain 105 §:ssä säädetty seuraa-

vaa: Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saa-

neet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos 
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sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saa-

daan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä 

yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään ko-

konaislukuun. 

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäse-

net ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdok-

kaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet 

eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valit-

tujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet 

ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleis-

ta vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toi-

mittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toi-

mitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaali voi-

daan toimittaa suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisalai-

suus on turvattu.  

 

Hallintosäännön 113 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellis-

ten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 5 jäsentä 

ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi vali-

tuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihtee-

rinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan tulee kunnan-

valtuustoa lukuunottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % mie-

hiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tätä tasa-arvolain määräystä tu-

lee noudattaa kaikkien kunnanvaltuuston suorittamien luottamuselinten jäsen-

ten vaalien osalta. 

 

Tarkemmat määräykset suhteellisen vaalin toimittamisesta on hallintosäännös-

sä.  
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Kvalt 37 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi toimikaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018 kunnanvaltuuston 

puheenjohtajiston seuraavasti: 

Seppo Alatörmänen, pj 

Birgitta Eira, I vpj 

Juha-Pekka Mäntyvaara, II vpj 

 

Kunnanvaltuusto tarkasti tämän pykälän kokouksessa.  

 

Käsittely 

Keskustelun aluksi Elli-Maria Kultima esitti puheenjohtajaksi Seppo Alatör-

mästä.  

 

Helinä Hautamäki ilmoitti, että Kokoomus, Johtti Sápmelaččat ry:n yhteislis-

ta, Kristillisdemokraatit ja Vihreät ovat tänään muodostaneet teknisen vaali-

liiton ja toimitti sitä koskevan asiakirjan puheenjohtajalle, mikä on liit-

teenä.  

 

Helinä Hautamäki ilmoitti, että he vaativat suhteellista vaalitapaa tässä 

vaalissa. Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä. Birgitta Eira kannatti esi-

tystä ja vaati lisäksi, että pidetään suljettu lippuäänestys. Hannu Ranta 

kannatti Hautamäen esitystä. Outi Kurkela kannatti Hautamäen esitystä ja vaa-

ti suljettua lippuäänestystä. Santeri Kirkkala, Taru Mäkitalo ja Elina Rousu-

Karlsen kannattivat Hautamäen esitystä.  

 

Keskustelun kuluessa hallintojohtaja totesi suhteellisen vaalin toimittamista 

koskevan menettelyn.  

 

Puheenjohtaja totesi, että suhteellista vaalia on vaatinut kahdeksan.  

 

Helinä Hautamäki esitti teknisen vaaliliiton esityksenä puheenjohtajaksi Bir-

gitta Eiraa ja varapuheenjohtajaksi Taru Mäkitaloa. Outi Kurkela kannatti 

esitystä. Puheenjohtaja totesi, että henkilövaalissa ei tarvi kannattaa sekä 

totesi, että on tullut esitys suhteellisesta vaalista ja toimitetaan suljettu 

lippuäänes.  

 

Seppo Alatörmänen esitti, että valtuuston puheenjohtaja määräisi tauon, jonka 

aikana valtuuston vaalilautakunta kokoontuu ja pyytää ehdokaslistat, jonka 

jälkeen valtuuston puheenjohtaja toteaa ne ja tauon jälkeen ne luetaan val-

tuustolle, jonka jälkeen ehdokaslistojen yhdistelmä asetetaan nähtäville ja 

sen jälkeen puheenjohtaja määrää vaalin suljettuna lippuäänestyksenä.  

 

Puheenjohtaja totesi, että pidetään 15 minuutin tauko, mikä hyväksyttiin yk-

simielisesti. Valtuusto piti tauon klo 17.30-17.50, minkä jälkeen puheenjoh-

taja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla on 16 varsinaista ja yksi 

varajäsen. 

 

Puheenjohtaja totesi, että on tullut kaksi kirjettä ja ne annetaan vaalilau-

takunnalle käsiteltäväksi sekä totesi pidetään tauko. Tauon päätettyä klo 

18.10 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla on 16 var-

sinaista ja yksi varajäsen.  
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Vaalilautakunnan toimitettua puheenjohtajalle ehdokaslistojen yhdistelmän, 

puheenjohtaja luki sen valtuutetuille todeten, että ehdokaslistalla numero 2. 

on Birgitta Eira ja Taru Mäkitalo. Tämä on Kokoomuksen, Johtti Sápmelaččan, 

Vihreiden ja Kristillisten lista. Ehdokaslistalla 3. on Seppo Alatörmänen ja 

Juha-Pekka Mäntyvaara. Tämä on  

Suomen Keskustan lista. Puheenjohtaja totesi, että ehdokaslistojen yhdistelmä 

on nähtävillä. Ehdokaslistojen yhdistelmä on liitteenä.  

 

Nähtävillä olon jälkeen puheenjohtaja totesi, että tämä on suhteellinen vaa-

litapa ja suljettu lippuäänestys, jossa kukin valtuutettu nimenhuudon mukai-

sessa järjestyksessä jättää valtuuston edessä olevaan äänestysastiaan äänes-

tyslipun, johon hän on merkinnyt äänestämänsä ehdokaslistan numeron. Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Nimenhuudon päätyttyä puheenjohtaja antoi äänestysliput valtuuston vaalilau-

takunnalle äänten laskemista varten. 

 

Puheenjohtaja totesi vaalilautakunnan kokoontumisen jälkeen valtuuston koko-

uksen jatkuvan ja suoritti nimenhuudon sekä totesi, että paikalla on 16 var-

sinaista ja yksi varajäsen. 

 

Puheenjohtaja totesi, että vaalissa ehdokaslistalla 3. Seppo Alatörmänen on 

saanut vertailuluvuksi 9 ja Juha-Pekka Mäntyvaara 4,5 ja ehdokaslistalla 2. 

Birgitta Eira on saanut vertailuluvuksi 8 ja Taru Mäkitalo 4, joten valtuus-

ton puheenjohtajaksi on tullut valituksi Seppo Alatörmänen, I varapuheenjoh-

tajaksi Birgitta Eira ja II varapuheenjohtajaksi Juha-Pekka Mäntyvaara. 

 

Puheenjohtajaksi valittu Seppo Alatörmänen otti puheenjohtajan tehtävän vas-

taan ja kiitti luottamuksesta. Birgitta Eira ja Juha-Pekka Mäntyvaara kiitti-

vät luottamuksesta.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 189 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudes-

taan toimikaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja 

toisen varapuheenjohtajan.  

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan kokoukses-

sa. 
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Selostus 

 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole 

päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Pu-

heenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Val-

tuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 

kunnanhallituksen kokouksessa. 

 

Kunnan hallintosäännön 83 §:n mukaan valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 2 

varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan 1 vuoden toimikaudeksi. 

 

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua joh-

taa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

Liite 

1 Teknistä vaaliliittoa koskeva asiakirja 

2 Ehdokaslistojen yhdistelmä  
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Kvalt 38 § Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 190 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  

- kunnanvaltuuston kokoukset kutsutaan koolle tarvittaessa kuntalain ja 

kunnan hallintosäännön mukaisesti,  

- kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan hallintosäännön 88 §:n mukai-

sesti kunnan verkkosivuilla ja  

- kunnanvaltuuston kokousasiakirjat lähetetään hallintosäännön ja luotta-

mushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti valtuutettujen lisäksi viidel-

le Keskustan varavaltuutetulle ja kahdelle muiden puolueiden/ryhmien 

varavaltuutetuille. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös sil-

loin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on 

kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuute-

tuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia 

on valmisteltava kiireellisesti. 

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen 

kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään 

vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston pu-

heenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsi-

teltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen koko-

usta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. 

Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän 

tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 

 

Kunnan hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjoh-

taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il-

moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  Kokouskutsussa 

on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite 

sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava 

jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.  Kokouskutsu on 

lähetettävä 7 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä 

niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Erityisestä 

syystä kokouskutsu voidaan lähettää 4 päivää ennen valtuuston kokousta. Sa-

massa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.  

 

Hallintosäännön 89 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsitel-

tävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun 
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yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liit-

teissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan teh-

dään merkintä salassapidosta. Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuute-

tulle esityslista toimitetaan.  

 

Hallintosäännön 90 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheisma-

teriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä 

viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjes-

telmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 

 

Hallintosäännön 91 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 

Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä 

henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä ver-

kossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. 

Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan 

ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 

 

Hallintosäännön 92 §:n mukaan jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita 

ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää 

jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa ol-

leille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta. 

 

Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 11 §:n mukaan kunnan luottamushen-

kilöt voivat halutessaan ottaa kunnan maksaman sähköpostiosoitteen, jota käy-

tetään luottamustoimen hoitamisessa. Tämä edellyttää, että kokousasiakirjat 

toimitetaan ao. luottamushenkilöille vain sähköisesti tai ne on luettavissa 

siihen tarkoitukseen varatussa tilassa. Kunnanvaltuuston ja –hallituksen var-

sinaisille jäsenille osoitetaan kokouksiin osallistumista varten tietokone. 

Kunnan hankkiman tietokoneen vastaanottaminen edellyttää, että kokousasiakir-

jat toimitetaan luottamushenkilöille vain sähköisesti tai ne on luettavissa 

siihen tarkoitukseen varatussa tilassa.   

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              12.6.2017 14 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 39 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 191 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää toimittaa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 110 

§:n määräykset kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä 

kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen 

liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tar-

kastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 

koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, 

pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsit-

telystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttä-

mättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava 

tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kuntayh-

tymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään 
vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen 

tarpeelliseksi. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan 

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 

pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 

Kunnan hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyi-

ne valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  
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Kvalt 40 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 192 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan ilmoitukset julkais-

taan kunnan verkkosivuilla ja tärkeimmät ilmoitukset mm. kaavakuulutukset ja 

avustuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan lisäksi ao. viranomaisen harkin-

nan mukaan tarvittaessa Enontekiön Sanomissa tai muissa lehdissä. Kunnan työ-

paikkailmoitukset julkaistaan henkilöstöohjeen mukaisesti.  

Selostus 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla 

ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 

johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.  Ilmoitusten 

on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta 

muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkos-

ta edellä mainitun ajan kuluttua. 
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Kvalt 41 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohta- 

jien vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet kun-

nanhallitukseen sekä nimesi puheenjohtajiston seuraavasti: 

Jäsen   Varajäsen 

Sari Keskitalo, pj.  Ulla Keinovaara 

Janne Näkkäläjärvi, I vpj Berit-Ellen Juuso 

Elli-Maria Kultima, II vpj Piia Juuso 

Outi Kurkela  Santeri Kirkkala 

Jaakko Alamattila  Kari Kotavuopio 

Elina Rousu-Karlsen  Taru Mäkitalo 

Unto Kultima  Pentti K. Keskitalo 

 

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

 

Käsittely 

Helinä Hautamäki totesi, että ennen kuin esittää suhteellista vaalia, esittää  

pidettäväksi tauon. Valtuusto piti yksimielisesti tauon. Tauon päätyttyä klo 

19.20 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että paikalla on 16+1  

eli 17 valtuutettua, joten kokous jatkuu laillisena.  

 

Helinä Hautamäki totesi, että tekninen vaaliliitto esittää suhteellista  

vaalitapaa ja esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen    Varajäsen  

Janne Näkkäläjärvi    Berit-Ellen Juuso 

Outi kurkela   Santeri kirkkala 

Elina Rousu-Karlsen   Taru mäkitalo 

Virpi Labba   Mika Heikura 

 

Helinä Hautamäki esitti lisäksi, että puheenjohtajaksi esitetään Janne  

Näkkäläjärveä.  

 

Santeri Kirkkala, Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen, Janne Näkkäläjärvi,  

Birgitta Eira, Hannu Ranta ja Outi Kurkela kannattivat Hautamäen esitystä.  

   

Elli Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavaat:  

Jäsen    Varajäsen  

Sari Keskitalo   Ulla Keinovaara 

Elli-Maria kultima   Piia Juuso 

Jaakko Alamattila   Kari Kotavuopio 

Unto Kultima   Pentti Keskitalo  

 

Puheenjohtaja totesi, että on esitetty suhteellista vaalitapaa ja sitä on 

kannattanut kahdeksan henkilöä, joten se otetaan käyttöön. Edelleen 

puheenjohtaja totesi, että ehdokaslistat tulee toimittaa klo 19.35 mennessä, 

jonka jälkeen valtuuston vaalilautakunta kokoontuu.  

 

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko ehdokaslistojen laatimiseksi. Tauon  

päätyttyä klo 19.38 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että  

paikalla on 16+1 jäsentä, joten kokous jatkuu samalla kokoonpanolla. 

 

Puheenjohtaja pyysi ehdokaslistat, jotka toimitettiin puheenjohtajalle.  

Puheenjohtaja totesi että pidetään tauko suhteellisen vaalilautakunnan  
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kokousta varten klo 19.40. Tauon päätyttyä klo 19.50 puheenjohtaja suoritti  

nimenhuudon totesi, 16+1 jäsentä, joten kokous jatkuu samalla kokoonpanolla. 

 

Puheenjohtaja totesi, että suhteellisten vaalien vaalilautakunta on laatinut  

ehdokaslistojen yhdistelmän ja nimennyt ne sekä luki listat valtuutetuille 

seuraavasti:  

 

Lista 2. (Suomen Keskusta) 

Jäsen    Varajäsen  

Sari Keskitalo   Ulla Keinovaara 

Elli-Maria kultima   Piia Juuso 

Jaakko Alamattila   Kari Kotavuopio 

Unto Kultima   Pentti Keskitalo  

 

Lista 3. (Kokoomus, Johtti Sápmelaččat, Kristillisdemokraatit ja Vihreät  

Jäsen    Varajäsen  

Janne Näkkäläjärvi    Berit-Ellen Juuso 

Outi kurkela   Santeri kirkkala 

Elina Rousu-Karlsen   Taru mäkitalo 

Virpi Labba   Mika Heikura 

 

Puheenjohtaja totesi, että ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä. Nähtä-

villäolon jälkeen puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suhteellinen vaali, 

jossa kukin valtuutettu nimenhuudon määräämässä järjestyksessä jättää val-

tuuston edessä olevaan äänestysastiaan äänestyslipun, johon hän on merkinnyt 

äänestämänsä ehdokaslistan numeron. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielises-

ti. Ehdokaslistojen yhdistelmä on liitteenä.  

 

Nimenhuudon päätyttyä valtuuston puheenjohtaja antoi äänestysliput kunnanval-

tuuston vaalilautakunnalle ääntenlaskemista ja vaalin tuloksen toteamista 

varten. 

 

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko vaalilautakunnan kokousta varten. 

Tauon päätyttyä klo 20.05 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että 

paikalla on 16+1 valtuutettua, joten kokous jatkuu samalla kokoonpanolla.  

 

Valtuuston vaalilautakunnan kokouksen päätyttyä, vaalilautakunta antoi kun-

nanvaltuuston puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen vaalin tuloksesta. 

 

Puheenjohtaja totesi, että lista 2. sai 8 ääntä ja lista 3. 9 ääntä. Puheen-

johtaja totesi edelleen, että tässä on tekninen virhe sekä totesi, että val-

tuusto pitää tauon vaalilautakunnan tarkistuslaskentaa varten.  

 

Valtuusto piti yksimielisesti tauon. Tauon päätyttyä klo 20.10 puheenjohtaja 

suoritti nimenhuudon ja totesi että paikalla on 16+1 eli 17 valtuutettua, 

joten kokous jatkuu laillisena ja päätösvaltaisena. 

Puheenjohtaja totesi, että suhteellisten vaalin lautakunta korjasi virheen 

tarkistuslaskennan jälkeen.  

Puheenjohtaja totesi, että lista 2. sai 9 ääntä ja lista 3. 8 ääntä ja vali-

tuiksi tulivat vertauslukujen mukaan seuraavat: 

Jäsen    Varajäsen  Vertausluku 

Sari Keskitalo   Ulla Keinovaara 9 

Janne Näkkäläjärvi    Berit-Ellen Juuso 8 

Elli-Maria kultima   Piia Juuso  4,5 

Outi kurkela   Santeri Kirkkala 4 
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Jaakko Alamattila   Kari Kotavuopio 3 

Elina Rousu-Karlsen   Taru mäkitalo 2,66 

Unto Kultima   Pentti Keskitalo  2 

 

Elli-Maria Kultima esitti puheenjohtajaksi Sari Keskitaloa ja II varapuheen-

johtajaksi Elli-Maria Kultimaa.  

  

Helinä Hautamäki esitti I varapuheenjohtajaksi Janne Näkkäläjärveä. 

 

Puheenjohtaja totesi, että koska muita esityksiä ei ole, valtuusto on hyväk-

synyt yksimielisesti puheenjohtajiston.  

 

Puheenjohtaja Sari Keskitalo ja varapuheenjohtajat Janne Näkkäläjärvi ja El-

li-Maria Kultima kiittivät luottamuksesta.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 193 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä 

kunnanhallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäse-

nistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. 

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

 

Selostus 

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 

 

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailli-

suuden valvonnasta; 

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa 

kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämises-

tä. 

 

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista val-

tuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. 

Kunnanhallituksen jäsenten tulee olla valtuutettuja. Kunnanhallituksen vara-

jäseniksi voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja.  Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kak-

si vuotta. 

 

Kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 73 §:ssä. 

 

Liite 

3 Ehdokaslistojen yhdistelmä
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Kvalt 42 § Tarkastuslautakunnan vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi toimikaudekseen yksimielisesti jäsenet ja henkilökoh-

taiset varajäsenet tarkastuslautakuntaan sekä nimesi puheenjohtajiston seu-

raavasti: 

 

Jäsen   Varajäsen 

Birgitta Eira, pj.  Oula-Matti Palojärvi 

Hannu Ranta, vpj.  Nils-Henrik Valkeapää 

Heikki Järvistö  Helinä Hautamäki 

Alpo Vuontisjärvi  Alpo Peltovuoma 

Ulla-Maija Syväjärvi Sannamari Blinnikka-Tyrväinen 

 

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi esitti pidettäväksi neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja  

totesi, että pidetään tauko klo 20.18. Tauon päätyttyä klo 20.35 puheenjohta- 

ja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla on 16+1 eli 17 valtuutettua, 

joten kokous jatkuu päätösvaltaisena. 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti teknisen vaaliliiton esityksenä valittavaksi  

seuraavat jäsenet:  

Jäsen   Varajäsen 

Birgitta Eira    

Hannu Ranta   Nils-Henrik Valkeapää 

Heikki Järvistö   Helinä Hautamäki 

 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat jäsenet:  

Jäsen   Varajäsen 

Alpo Vuontisjärvi   Alpo Peltovuoma 

Ulla-Maija Syväjärvi  Sannamari Blinnikka-Tyrväinen 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti Birgitta Eiran varajäseneksi Oula-Matti Palojärveä. 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti puheenjohtajaksi Birgitta Eiraa ja varapuheenjohta- 

jaksi Hannu Rantaa, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 194 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 5 jä-

sentä tarkastuslautakuntaan ja näille henkilökohtaiset varajäsenet ja nimeää 

lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla 

valtuutettuja. 

 

Selostus 
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Valtuusto asettaa kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan hallinnon ja 

talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan pu-

heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 

koskevat asiat; 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 

kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty 

tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimas-

sa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on katta-

matonta alijäämää; 

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamises-

ta; 

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden nou-

dattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallinto-

säännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

7) Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa 

koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallin-

tosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perus-

tellusta syystä. 

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kulta-

kin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arvi-

ointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta 

voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioin-

nin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, 

joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

 

Hallintosäännön 73 §:n mukaan sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, 

tarkastuslautakunnan on 

1.Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muu-

toinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tar-

peen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 

2.Huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, 

jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän 

tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 

3.Tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja 

sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla. 

 

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arvi-

ointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslauta-

kunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkas-

tuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista mer-

kittävistä havainnoista. 

 

Hallintosäännön 74 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä 

tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huo-

lehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verk-

kosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tie-

doksi vähintään kerran vuodessa. 
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Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 75 

§:ssä.  

 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista 

valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheen-

johtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntalain mukaan valtuutettuja. 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
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Kvalt 43 § Keskusvaalilautakunnan vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan jäsenet 

ja varajäsenet sekä puheenjohtajiston seuraavasti: 

 

Jäsenet 

Kalevi Keskitalo, pj. 

Säde Hautamäki, vpj. 

Pirita Palismaa 

Esa Taipalus 

Rami Niemelä 

 

Varajäsenet 

Marja-Leena Vieltojärvi 

Janne Näkkäläjärvi 

Satu Labba 

Eija Huhtaniska  

Ari Keskitalo 

Veikko Veijo 

Saijamaaret Kanerva 

 

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi esitti teknisen vaaliliiton esityksenä valittavaksi  

seuraavat:  

Jäsen  Varajäsen  

Säde Hautamäki Satu Labba 

Pirita Palismaa Janne Näkkäläjärvi 

Esa Taipalus  Eija Huhtaniska 

  

Elli-Maria Kultima esitti jäseniksi Kalevi Keskitaloa ja Rami Niemelää ja 

varalle Ari Keskitaloa.  

 

Puheenjohtaja totesi, että varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.  

 

Helinä Hautamäki esitti varajäseneksi Marja-Leena Vieltojärveä.   

 

Puheenjohtaja totesi, että on esitetty jäseniksi seuraavat: Kalevi Keskitalo, 

Säde Hautamäki, Pirita Palismaa, Esa Taipalus ja Rami Niemelä sekä varajäse-

niksi seuraavat: Marja-Leena Vieltojärvi, Janne Näkkäläjärvi, Satu Labba,  

Eija Huhtaniska ja Ari Keskitalo. 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti varajäseneksi Veikko Veijoa.  

Sari Keskitalo esitti varajäseneksi Saijamaaret Kanervaa.  

 

Puheenjohtaja totesi keskusvaalilautakuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti varapuheenjohtajaksi Säde Hautamäkeä ja Elli-Maria 

Kultima puheenjohtajaksi Kalevi Keskitaloa.  

Puheenjohtaja totesi, että muita esityksiä ei ole tullut, joten puheenjohta-

jiksi on valittu edellä mainitut. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 195 
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Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 

viisi jäsentä keskusvaalilautakuntaan ja varalle seitsemän jäsentä sekä nime-

ää lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Selostus 

 

Vaalilain 13 §:n mukaan Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kun-

nan keskusvaalilautakunta. 

 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin 

oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 

he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdolli-

suuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita aset-

taneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle 

toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdis-

tyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn 

kyseisissä vaaleissa. 
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Kvalt 44 § Elinvoimalautakunnan vaali  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita kahdeksi vuodeksi elinvoimalautakuntaan jäsenet 

ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajiston seuraavasti:  

Jäsen   Varajäsen 

Juha-Pekka Mäntyvaara, pj.  Matias Vieltojärvi 

Taru Mäkitalo, vpj.  Mika Heikura 

Pentti K. Keskitalo  Kari Kotavuopio 

Santeri Kirkkala  Elina Rousu-Karlsen 

Ulla Keinovaara  Anni Kuusela 

Hannu Ranta   Tytti Valkeapää 

Piia Juuso   Elli-Maria Kultima 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen   Varajäsen 

Juha-Pekka Mäntyvaara  Matias Vieltojärvi 

Pentti K. Keskitalo  Kari Kotavuopio 

Ulla Keinovaara  Anni Kuusela 

Piia Juuso   Elli-Maria Kultima 

 

Helinä Hautamäki esitti suhteellista vaalitapaa ja esitti teknisen  

vaaliliiton esityksenä valittavaksi seuraavat:  

Jäsen   Varajäsen 

Taru Mäkitalo   Mika Heikura 

Santeri Kirkkala   Elina Rousu-Karlsen 

Hannu Ranta   Tytti Valkeapää 

Birgitta Eira   Olli Lehto 

 

Santeri Kirkkala, Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen, Janne Näkkäläjärvi,  

Birgitta Eira, Hannu Ranta ja Outi Kurkela kannattivat Hautamäen esitystä.  

  

Puheenjohtaja totesi, että kahdeksan jäsentä on vaatinut suhteellista  

vaalitapaa, joten suhteellinen vaalitapa otetaan käyttöön.  

 

Puheenjohtaja pyysi ehdokaslistat toimitettavaksi klo 21.00 mennessä ja  

totesi, että valtuusto pitää tauon. Tauon päätyttyä klo 21.05 puheenjohtaja 

suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla on 16+1 valtuutettua, joten  

kokous jatkuu päätösvaltaisena.  

 

Puheenjohtaja pyysi toimittamaan ehdokaslistat, jotka luovutetaan valtuuston  

suhteellisen vaalilautakunnalle, joka tarkistaa listojen oikeellisuuden ja 

laatii ehdokaslistojen yhdistelmän. Puheenjohtaja totesi, että pidetään  

tauko. Tauon päätyttyä klo 21.15 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja 

totesi, että paikalla on 16+1 valtuutettua, joten kokous jatkuu päätösvaltai- 

sena.  

 

Puheenjohtaja totesi, että suhteellisten vaalien vaalilautakunta on laatinut  

ehdokaslistojen yhdistelmän ja nimennyt ne sekä luki listat valtuutetuille 

seuraavasti:  

 

Lista 3. (Suomen Keskusta) 

Jäsen   Varajäsen 

Juha-Pekka Mäntyvaara  Matias Vieltojärvi 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              12.6.2017 25 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Pentti K. Keskitalo  Kari Kotavuopio 

Ulla Keinovaara  Anni Kuusela 

Piia Juuso   Elli-Maria Kultima 

 

Lista 2. (Kokoomus, Johtti Sápmelaččat, Kristillisdemokraatit ja Vihreät)  

Jäsen   Varajäsen 

Taru Mäkitalo   Mika Heikura 

Santeri Kirkkala   Elina Rousu-Karlsen 

Hannu Ranta   Tytti Valkeapää 

Birgitta Eira   Olli Lehto 

 

Puheenjohtaja totesi, että ehdokaslistojen yhdistelmä asetetaan nähtävillä. 

Nähtävilläolon jälkeen puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suhteellinen 

vaali suljettuna lippuäänestyksenä, jossa kukin valtuutettu nimenhuudon mää-

räämässä järjestyksessä jättää valtuuston edessä olevaan äänestysastiaan ää-

nestyslipun, johon hän on merkinnyt äänestämänsä ehdokaslistan numeron. Ää-

nestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdokaslistojen yhdistelmä on liit-

teenä.  

 

Nimenhuudon päätyttyä valtuuston puheenjohtaja antoi äänestysliput kunnanval-

tuuston vaalilautakunnalle äänten laskemista ja vaalin tuloksen toteamista 

varten. 

 

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko vaalilautakunnan kokoontumista var-

ten. Tauon päätyttyä klo 20.25 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, 

että paikalla on 16+1 valtuutettua, joten kokous jatkuu samalla kokoonpanol-

la.  

 

Valtuuston vaalilautakunnan kokouksen päätyttyä, vaalilautakunta antoi kun-

nanvaltuuston puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen vaalin tuloksesta. 

 

Puheenjohtaja totesi, että lista 3. sai 9 ääntä ja lista 2. 8 ääntä ja vali-

tuiksi tulivat vertauslukujen mukaan seuraavat: 

Jäsen    Varajäsen  Vertausluku 

Juha-Pekka Mäntyvaara  Matias Vieltojärvi 9 

Taru Mäkitalo   Mika Heikura 8 

Pentti K. Keskitalo  Kari Kotavuopio 4,5  

Santeri Kirkkala   Elina Rousu-Karlsen 4 

Ulla Keinovaara  Anni Kuusela 3  

Hannu Ranta   Tytti Valkeapää 2,66 

Piia Juuso   Elli-Maria Kultima  2,25 

 

Elli-Maria Kultima esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Juha-Pekka Mänty-

vaara ja Helinä Hautamäki esitti varapuheenjohtajaksi Taru Mäkitaloa. Puheen-

johtaja totesi, että puheenjohtajiston on hyväksytty yksimielisesti.   

  

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 196 

 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kahdeksi vuodeksi seit-

semän jäsentä elinvoimalautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet 

sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
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Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä elin-

voimalautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäse-

nistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on 7 jäsentä. Valtuusto 

valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lauta-

kuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen.  

 

Liite 

4 Ehdokaslistojen yhdistelmä
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Kvalt 45 § Hyvinvointilautakunnan vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi kahdeksi vuodeksi hyvinvointilautakuntaan jäsenet ja 

henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajiston seuraavasti:  

Jäsen   Varajäsen 

Jaakko Alamattila, pj Reijo Mannela 

Outi Kurkela, vpj.  Tapani Suopanki 

Elli-Maria Kultima  Jenni Peteri 

Alpo Peltovuoma  Rami Niemelä 

Ulla Keinovaara  Ulla-Maija Syväjärvi 

Berit-Ellen Juuso  Oula-Matti Palojärvi 

Jari Kultima  Virpi Labba 

 

Käsittely 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen   Varajäsen 

Outi Kurkela   Tapani Suopanki  

Berit-Ellen Juuso  Oula-Matti Palojärvi 

Jari Kultima  Virpi Labba  

 

Edelleen Helinä Hautamäki esitti puheenjohtajaksi Outi Kurkelaa. 

 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen   Varajäsen 

Jaakko Alamattila  Reijo Mannela 

Elli-Maria Kultima  Jenni Peteri 

Ulla Keinovaara  Ulla-Maija Syväjärvi 

Alpo Peltovuoma  Rami Niemelä 

 

Elli-Maria Kultima esitti suhteellista vaalia. Jaakko Alamattila, Leena Palo- 

järvi, Sari Keskitalo, Pentti Keskitalo, Juha-Pekka Mäntyvaara, Piia Juuso ja  

Unto Kultima kannattivat esitystä.  

 

Puheenjohtaja totesi, että kahdeksan jäsentä on vaatinut suhteellista  

vaalitapaa, joten suhteellinen vaalitapa otetaan käyttöön.  

 

Puheenjohtaja pyysi ehdokaslistat toimitettavaksi klo 21.45 mennessä ja  

totesi, että valtuusto pitää tauon. Tauon päätyttyä klo 21.52 puheenjohtaja 

suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla on 16+1 valtuutettua, joten  

kokous jatkuu päätösvaltaisena.  

 

Puheenjohtaja pyysi toimittamaan ehdokaslistat, jotka luovutetaan valtuuston  

suhteellisen vaalilautakunnalle, joka tarkistaa listojen oikeellisuuden ja 

laatii ehdokaslistojen yhdistelmän. Puheenjohtaja totesi, että pidetään  

tauko. Tauon päätyttyä klo 21.55 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja 

totesi, että paikalla on 16+1 valtuutettua, joten kokous jatkuu päätösvaltai- 

sena.  

 

Puheenjohtaja totesi, että suhteellisten vaalien vaalilautakunta on laatinut  

ehdokaslistojen yhdistelmän ja nimennyt ne sekä luki listat valtuutetuille 

seuraavasti:  

 

Lista 2. (Suomen Keskusta) 

Jäsen   Varajäsen 
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Jaakko Alamattila  Reijo Mannela 

Elli-Maria Kultima  Jenni Peteri 

Ulla Keinovaara  Ulla-Maija Syväjärvi 

Alpo Peltovuoma  Rami Niemelä 

 

Lista 3. (Kokoomus, Johtti Sápmelaččat, Kristillisdemokraatit ja Vihreät)  

Jäsen   Varajäsen 

Outi Kurkela   Tapani Suopanki  

Berit-Ellen Juuso  Oula-Matti Palojärvi 

Virpi Labba  Jari Kultima    

Antti Tonteri   Santeri Kirkkala 

 

Puheenjohtaja totesi, että ehdokaslistojen yhdistelmä asetetaan nähtävillä. 

Nähtävilläolon jälkeen puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suhteellinen 

vaali suljettuna lippuäänestyksenä, jossa kukin valtuutettu nimenhuudon mää-

räämässä järjestyksessä jättää valtuuston edessä olevaan äänestysastiaan ää-

nestyslipun, johon hän on merkinnyt äänestämänsä ehdokaslistan numeron. Ää-

nestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdokaslistojen yhdistelmä on liit-

teenä.  

 

Nimenhuudon päätyttyä valtuuston puheenjohtaja antoi äänestysliput kunnanval-

tuuston vaalilautakunnalle äänten laskemista ja vaalin tuloksen toteamista 

varten. 

 

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko vaalilautakunnan kokoontumista var-

ten. Tauon päätyttyä klo 22.10 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, 

että paikalla on 16+1 valtuutettua, joten kokous jatkuu samalla kokoonpanol-

la.  

 

Valtuuston vaalilautakunnan kokouksen päätyttyä, vaalilautakunta antoi kun-

nanvaltuuston puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen vaalin tuloksesta. 

 

Puheenjohtaja totesi, että lista 2. sai 9 ääntä ja lista 3. 8 ääntä ja vali-

tuiksi tulivat vertauslukujen mukaan seuraavat: 

Jäsen    Varajäsen   Vertausluku 

Jaakko Alamattila  Reijo Mannela  9 

Outi Kurkela, vpj.  Tapani Suopanki  8 

Elli-Maria Kultima  Jenni Peteri  4,5 

Berit-Ellen Juuso  Oula-Matti Palojärvi 4 

Ulla Keinovaara  Ulla-Maija Syväjärvi 3 

Virpi Labba   Jari Kultima  2,66  

Alpo Peltovuoma  Rami Niemelä  2,25 

 

Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunnan kokoonpano ei vastaa tasa-

arvolain vaatimuksia, joten valtuusto joutuu suorittamaan valinnan uudelleen. 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja totesi, että pide-

tään tauko. Tauon päätyttyä klo 22.24 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja 

totesi, että paikalla on 16+1 valtuutettua ja kokous jatkuu entisellä kokoon-

panolla.  

 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen   Varajäsen 

Jaakko Alamattila  Reijo Mannela 

Elli-Maria Kultima  Jenni Peteri 
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Ulla Keinovaara  Ulla-Maija Syväjärvi 

Alpo Peltovuoma  Rami Niemelä 

 

Birgitta Eira esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen   Varajäsen 

Outi Kurkela  Tapani Suopanki 

Berit-Ellen Juuso  Oula-Matti Palojärvi 

Jari Kultima  Virpi Labba 

 

Puheenjohtaja totesi, että muita esityksiä ei ole, joten valtuusto on hyväk-

synyt yksimielisesti yllämainitut hyvinvointilautakunnan jäsenet ja varajäse-

net.  

 

Elli-Maria Kultima esitti puheenjohtajaksi Jaakko Alamattilaa ja Birgitta 

Eira esitti puheenjohtajaksi Outi Kurkelaa. 

 

Jaakko Alamattila esitti suhteellista vaalia. Puheenjohtaja totesi, että tar-

vitaan kymmenen suhteellisen vaalin vaatijaa ja totesi, että vaatijoita on 

vain yksi.  

 

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla ja esitti 

suljettua lippuäänestystä siten, että vaalilippuun kirjoitetaan kaksi nimeä 

siten, että puheenjohtaja ensimmäiseksi ja varapuheenjohtaja toiseksi. Äänes-

tystapa hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Sari Keskitalo esitti, että pidetään tauko. Puheenjohtaja totesi, että pide-

tään tauko. Tauon päätettyä klo 22.34 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja 

totesi, että paikalla on 16+1 valtuutettu, joten kokous jatkuu päätösvaltai-

sena. 

  

Puheenjohtaja totesi, että ennen taukoa hän teki esityksen enemmistövaalin 

tavasta ja tutkittuaan kuntalakia korjaa esitystään siten, että valittaessa 

puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa jokaisella valtuutetulla on käytössään 

kaksi ääntä ja yhteen vaalilippuun laitetaan enintään kaksi nimeä. Järjestyk-

sellä ei ole väliä. Eniten ääniä saanut on puheenjohtaja ja toiseksi eniten 

ääniä varapuheenjohtaja. 

  

Birgitta Eira pyysi viiden minuutin taukoa selventääkseen asiaa. Puheenjohta-

ja totesi, että hän kertaa vielä menettelyn todeten, että jokaisella valtuu-

tetulla on käytössään kaksi ääntä ja yhteen vaalilippuun laitetaan enintään 

kaksi nimeä. Eniten ääniä saanut on puheenjohtaja ja toiseksi eniten ääniä 

saanut on varapuheenjohtaja ja mikäli äänet menevät tasan niin arpa ratkai-

see. 

  

Birgitta Eira esitti, että pidetään tauko, koska tämä tieto ei ollut käytössä 

edellisen tauon aikana. Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko. Tauon pää-

tyttyä klo 22.50 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla 

on 16+1, joten kokous jatkuu päätösvaltaisena. 

 

Puheenjohtaja kertasi vielä enemmistövaalin menettelyn ja totesi, että yhteen 

vaalilippuun voi kirjoittaa enintään kaksi nimeä tai siihen voi kirjoittaa 

yhden nimen tai jättää tyhjäksi. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              12.6.2017 30 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Eniten ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi ja toiseksi eniten valitaan 

varapuheenjohtajaksi. Edelleen puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkas-

tajat Birgitta Eira ja Pentti K. Keskitalo toimivat ääntenlaskijoina.  

 

Puheenjohtaja totesi, että kukin valtuutettu nimenhuudon määräämässä järjes-

tyksessä jättää valtuuston edessä olevaan äänestysastiaan äänestyslipun sekä 

totesi, että lippuun kirjoitetaan etu- ja sukunimi.  

 

Nimenhuudon päätyttyä ääntenlaskijat laskivat annetut äänet ja toimittivat 

tuloksen puheenjohtajalle. 

Puheenjohtaja totesi, että Jaakko Alamattila on saanut 9 ääntä ja Outi Kurke-

la 8 ääntä, Elli-Maria Kultima 4 ääntä ja Berit-Ellen Juuso 2 ääntä.  

 

Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaksi on valittu 

Jaakko Alamattila ja varapuheenjohtajaksi Outi Kurkela.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 197 

 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kahdeksi vuodeksi seit-

semän jäsentä hyvinvointilautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäse-

net sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä hy-

vinvointilautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää 

jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hyvinvointilautakunnassa on 7 jäsentä. Valtuus-

to valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lau-

takuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen.  

 

Liite 

5 Ehdokaslistojen yhdistelmä 
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Kvalt 46 § Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita yksimielisesti toimikaudekseen Lapin käräjäoi-

keuteen Enontekiön kunnasta kolme lautamiestä noudattaen selostustekstissä 

olevia lautamiehen kelpoisuusehtoja seuraavasti: 

Minna Juuso 

Per-Henrik Tornensis 

Berit-Ellen Juuso 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Minna Juusoa.  

 

Janne Näkkäläjärvi esitti valittavaksi Per-Henrik Tornenista ja Berit-Ellen 

Juusoa.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 198 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 

Lapin käräjäoikeuteen Enontekiön kunnasta kolme lautamiestä noudattaen selos-

tustekstissä olevia lautamiehen kelpoisuusehtoja. 

 

Selostus 

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valit-

see lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valitta-

vien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön 

ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla 

käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, 

joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja 

jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. 

 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on 

täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka ylei-

sessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan 

suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisi-

valvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asian-

ajoa harjoittava henkilö. 

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lauta-

miesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopii-

riin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueel-

ta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen 

asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava 

vähintään yksi lautamies. 
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Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 mukaan Enontekiön kunnan lautamiesten 

lukumäärä Lapin käräjäoikeudessa on kolme.  
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Kvalt 47 § Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita yksimielisesti toimikaudekseen kuusi maanjako-

toimitusten uskottua miestä seuraavasti: 

Pentti K. Keskitalo  

Juha-Pekka Mäntyvaara 

Pohto Kirkkala  

Jari Joki  

Virpi Labba  

Sirpa Keskitalo 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat: 

Pentti Keskitalo  

Juha-Pekka Mäntyvaara  

 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi, että valitun on oltava yli  

25-vuotias ja alle 65-vuotias.  

 

Helinä Hautamäki esitti, että valitaan Pohto Kirkkala.  

 

Pentti Keskitalo esitti, että valitaan Jari Joki. 

  

Janne Näkkäläjärvi esitti, että valitaan Virpi Labba.  

 

Elli-Maria Kultima esitti, että valitaan Sirpa Keskitalo. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 199 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 

kuusi maanjakotoimitusten uskottua miestä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönmuodostuslain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan 

uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaa-

vaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja pai-

kalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on 

lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 
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Kvalt 48 § Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston  

jäsenen vaali  

 

Päätös  

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Lapin sairaan-

hoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäseneksi Aarne Kultima ja henki-

lökohtaiseksi varajäseneksi Outi Kurkela. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Aarne Kultimaa. 

 

Keskustelun kuluessa Helinä Hautamäki esitti valittavaksi Outi Kurkelaa.  

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on esitetty jäseneksi Aarne  

Kultimaa ja varajäseneksi Outi Kurkelaa ja totesi, että muita esityksiä ei  

ole tullut, joten nämä tulevat valituksi.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 200 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hä-

nelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

Selostus 

 

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kunnan asukasluvun ollessa kunnallisvaalivuonna 

2000 tai vähemmän, valitaan jäseniä yhtymävaltuustoon 1 tai 2001 – 8000, va-

litaan jäseniä 2. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 

Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vas-

taavaksi ajaksi. 
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Kvalt 49 § Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali 

 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen Kolpeneen palvelukes-

kuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtai-

set varajäsenet seuraavasti: 

Jäsen    Varajäsen 

Satu-Marja Eira-Keskitalo  Paula Keski-Kujala 

Pirjo Järvistö   Heidi Risto 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti jäseneksi Satu-Marja Eira-Keskitaloa.  

 

Helinä Hautamäki esitti jäseneksi Pirjo Järvistöä.  

 

Birgitta Eira esitti Pirjo Järvistön varajäseneksi Heidi Ristoa.  

 

Elli-Maria Kultima esitti Satu-Marja Eira-Keskitalon varajäseneksi  

Paula Keski-Kujalaa.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 201 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Selostus 

  

Perussäännön 6 §:n 1 momentin mukaan niillä kunnilla, joiden asukasluku on 

alle 8000 on yhtymävaltuustossa 2 edustajaa.  

 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 

Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vas-

taavaksi ajaksi. 
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Kvalt 50 § Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen 

 

Kunnanvaltuusto nimesi yksimielisesti toimikaudekseen Tornionlaakson neuvos-

toon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 

Jäsen   Varajäsen 

Sari Keskitalo   Seppo Alatörmänen 

Elina Rousu-Karlsen   Outi Kurkela  

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi varsinaiseksi jäseneksi Sari Keskita- 

loa ja varalle Seppo Alatörmästä.  

 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi varsinaiseksi jäseneksi Elina Rousu- 

Karlsenia ja varalle Outi Kurkelaa.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 202 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää toimikaudekseen 

Tornionlaakson neuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäse-

net. 

 

Selostus  

 

Neuvoston johtosäännön 6 §:n mukaan päätösvaltaa käyttää Tornionlaakson Neu-

vosto, johon jäsenkunnat nimeävät kunkin jäsenmaan kunnalliseksi vaalikaudek-

si edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Enontekiön kunta 

nimeää kunnanvaltuuston toimikaudeksi neuvostoon kaksi jäsentä ja heille hen-

kilökohtaiset varaedustajat. 
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Kvalt 51 § Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti edustajaksi Lapin Liitto -kuntayhtymän 

edustajainkokoukseen Seppo Alatörmäsen ja hänelle henkilökohtaiseksi vara-

edustajaksi Elina Rousu-Karlsenin. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Seppo Alatörmästä. 

 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi Elina Rousu-Karlsenia.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 203 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee edustajan Lapin 

Liitto -kuntayhtymän edustajainkokoukseen ja hänelle henkilökohtaisen vara-

edustajan. 

 

Selostus 

 

Lapin liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee 

valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Perussopimuksen 7 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainko-

koukseen edustajan kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, 

että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmeatuhatta-

viittäsataa (3500) asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamat-

tomasta kokonaisedustajamäärästä. 

Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edusta-

jalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on olta-

va jäsenkuntien valtuutettuja.  

 

Perussopimuksen 12 §:n mukaan jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen 

valitsemiensa edustajien palkkioista ja luottamustehtävän hoitamisesta aiheu-

tuneista kuluista. Lapin liitto vastaa kuntien edustajainkokouksen järjestä-

misestä aiheutuneista muista kuluista.  

 

Kunnan edustajia valittaessa tulee huomioida tasa-arvolain säädökset. 

 

Lapin liitto on ilmoittanut pitävänsä edustajainkokouksen 23.8.2017. Kokouk-

sen esityslista lähetetään edustajille viimeistään seitsemän päivää ennen 

kokousta. 
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Kvalt 52 § Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita yksimielisesti toimikaudekseen poliisin neuvot-

telukuntaan jäseneksi Elli-Maria Kultiman ja varajäseneksi Janne Näkkäläjär-

ven.  

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti Elli-Maria Kultimaa.  

 

Helinä Hautamäki esitti Janne Näkkäläjärveä. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 204 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 

poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajä-

senen. 

 

Selostus 

 

Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta. 

 

Neuvottelukuntien tehtävänä on: 

 

1.seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin 

toimintaa; 

2.tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi; 

3.antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä 

4.käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan  

 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan valtuusto 

valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. 

 

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelu-

kunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilai-

toksen päällikkö. 
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Kvalt 53 § Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan kaksi jäsen-

tä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:  

Jäsen   Varajäsen 

Kati Peltovuoma Pentti K. Keskitalo 

Hannu Ranta Birgitta Eira 

 

Kunnanvaltuusto nimesi valituista jäsenistä Hannu Rannan maaseutulautakunnan 

1. varapuheenjohtajan valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuodeksi sekä 

puheenjohtajaksi valtuustokauden kolmanneksi ja neljänneksi vuodeksi. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti Kati Peltovuomaa ja varajäseneksi Pentti K. Keski-

taloa. 

 

Helinä Hautamäki esitti Birgitta Eiraa ja varalle Outi Kurkelaa.  

 

Janne Näkkäläjärvi esitti Hannu Rantaa ja varalle Birgitta Eiraa.  

 

Helinä Hautamäki veti esityksensä pois. Puheenjohtaja totesi, että esitys on 

vedetty pois.  

 

Birgitta Eira esitti ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi 1. ja 2. vuodeksi 

valitaan Hannu Ranta, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Elli-Maria Kultima esitti puheenjohtajaksi valtuustokauden 3. ja 4. vuodeksi 

Kati Peltovuomaa ja Birgitta Eira esitti valittavaksi Hannu Rantaa.  

 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi, että puheenjohtaja valitaan enem-

mistövaalilla ja totesi, että jokaisella on käytössä yksi ääni ja eniten ää-

niä saanut valitaan puheenjohtajaksi. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimieli-

sesti. Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajat Birgitta Eira ja 

Pentti K. Keskitalo toimivat äänten laskijoina.  

 

Puheenjohtaja totesi, että kukin valtuutettu nimenhuudon määräämässä järjes-

tyksessä jättää valtuuston edessä olevaan äänestysastiaan äänestyslipun.  

 

Nimenhuudon päätyttyä ääntenlaskijat laskivat annetut äänet ja toimittivat 

tuloksen puheenjohtajalle. 

 

Puheenjohtaja totesi, että Hannu Ranta on saanut 9 ääntä ja Kati Peltovuoma 8 

ääntä.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 205 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Tunturi-Lapin 

maaseutulautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

sekä nimeää valituista jäsenistä maaseutulautakunnan 1. varapuheenjohtajan 

valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuodeksi sekä puheenjohtajan val-

tuustokauden kolmanneksi ja neljänneksi vuodeksi. 

 

Selostus  

 

Enontekiön kunta on 13.11.2012 allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen maa-

seutuhallinnon tehtävien järjestämisestä yhdessä Muonion ja Kittilän kuntien 

kanssa. Muonion kunta toimii maaseutuhallinnon tehtävien hoitajana ja palve-

lujen järjestäjänä eli ”isäntäkuntana”. 

 

Sopimuksen kohdan 3 mukaan kunnallisena toimielimenä isäntäkunnan kunnanhal-

lituksen alaisuudessa toimii sopijakuntien yhteinen Tunturi-Lapin maaseutu-

lautakunta, johon kuuluu yhteensä seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henki-

lökohtainen varajäsen. Jäseniksi valittavista henkilöistä kaksi (2) jäsentä 

valitsee Muonion kunnanvaltuusto, kaksi (2) jäsentä Enontekiön kunnanvaltuus-

to ja kolme (3) jäsentä valitsee Kittilän kunnanvaltuusto. Jokaiselle jäse-

nelle valitaan varajäsen ja valinnat suoritetaan valtuustokausittain. 

 

Enontekiön ja Kittilän kuntia edustavien jäsenten nimeämisen yhteydessä nime-

tään myös lautakunnan puheenjohtajaksi ja 1. varapuheenjohtajaksi valittavat 

henkilöt siten, että kunkin valtuustokauden kahtena ensimmäisenä vuotena pu-

heenjohtajana toimii Kittilän kunnan nimeämä jäsen ja 1. varapuheenjohtajana 

Enontekiön kunnan nimeämä jäsen. Kunkin valtuustokauden kolmantena ja neljän-

tenä vuotena puheenjohtajana toimii vuorostaan Enontekiön kunnan ja 1. vara-

puheenjohtajana Kittilän kunnan nimeämä jäsen. 

Lisäksi isäntäkunta valitsee lautakunnalle 2. varapuheenjohtajan koko val-

tuustokaudeksi. 
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Kvalt 54 § Kunnan edustajien nimeäminen Revontuli-opiston jaostoon  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita yksimielisesti toimikaudekseen Revontuli-

opiston jaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraa-

vasti:  

Jäsen   Varajäsen 

Juha-Pekka Mäntyvaara Piia Juuso 

Outi Kurkela   Janne Näkkäläjärvi 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen  Varajäsen 

Juha-Pekka Mäntyvaara Piia Juuso 

 

Birgitta Eira esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen  Varajäsen 

Outi Kurkela   Janne Näkkäläjärvi 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 206 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää toimikau-

dekseen Revontuli-opiston jaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet. 

Selostus 

Kittilän kunnan (isäntäkunta) hallintosäännön 2 §:n 7 mom mukaan Kittilän 

kunnassa on vapaan sivistystyön lautakunnan jaosto (Revontuli-Opisto).  

Em. hallintosäännön 2 §:n 8 mom mukaan kukin sopimuskunta nimeää kaksi (2) 

jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kuntien välisen kansalaisopistojen yhdis-

tämissopimuksen 3 §:n 2 mom mukaan toimielin valitsee vuodeksi kerrallaan 

keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatetta nou-

dattaen. 
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Kvalt 55 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että se nimeää edustajaksi Outi Kurkelan ja varaedus-

tajaksi Birgitta Eiran Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

Käsittely 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi Outi Kurkelaa.  

 

Jaakko Alamattila esitti valittavaksi varajäseneksi Birgitta Eiraa.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 207 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää edustajan 

ja varaedustajan Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

Selostus 

Lapin jätehuolto kuntayhtymä 6 §:n mukaan kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa 

käyttää yhtymäkokous. Kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edus-

taja. 
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Kvalt 56 § Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys 

ry:n valtuuskuntaan 

 

Päätös 

Kunnnavaltuusto päätti asettaa ehdolle Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n valtuuskun-

taan nelivuotiskaudeksi neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

seuraavasti: 

Jäsen  Varajäsen  

Jaakko Alamattila   Seppo Alatörmänen 

Taru Mäkitalo   Mika Heikura 

Janne Näkkäläjärvi   Berit- Ellen Juuso 

Birgitta Eira  Outi Kurkelaa 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen  Varajäsen  

Jaakko Alamattila   Seppo Alatörmänen 

 

Helina Hautamäki esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen  Varajäsen 

Taru Mäkitalo   Mika Heikura 

Janne Näkkäläjärvi   Berit- Ellen Juuso 

 

Seppo Alatörmänen esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen  Varajäsen 

Birgitta Eira  Outi Kurkelaa 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 208 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)     

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se asettaa ehdolle Tunturi-

Lapin Kehitys Ry:n valtuuskuntaan nelivuotiskaudeksi neljä jäsentä ja heille 

henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Selostus 

 

Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n sääntöjen 5 § kuuluu: 

 

”Valtuuskunta  

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja valtuutettujen muodos-

tama valtuuskunta. 

   

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään kuusitoista ja enintään kaksikymmentäneljä 

jäsentä.  Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varamies. 

 

Valtuutetut valitaan jäsenyhteisöjen asettamista ehdokkaista. Kukin jäsen 

asettaa ehdolle vähintään neljä valtuuskunnan jäsentä ja näille henkilökoh-

taiset varajäsenet. 
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Yhdistystä perustettaessa valittavien valtuuskunnan jäsenten toimikausi päät-

tyy vuonna 2001 pidettävän yhdistyksen vuosikokouksen alkaessa.  Sen jälkeen 

valtuuskunnan jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi, jolloin toimikausi alkaa 

edellisten valtuuskunnan jäsenten toimikauden päättyessä ja päättyy sen jäl-

keen pidettävän yhdistyksen vuosikokouksen alkaessa. 

 

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Näiden toimikausi alkaa siinä kokouksessa, jossa heidät valitaan ja päättyy 

sitä ensiksi seuraavan valtuuskunnan kevätkokouksen alkaessa.” 
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Kvalt 57 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston 

jäsenten vaali  

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhty-

män yhtymävaltuustoon kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

seuraavasti:   

Jäsen   Varajäsen 

Satu-Marja Eira Keskitalo   Anni Kuusela 

Pentti K. Keskitalo   Ulla-Maija Syväjärvi 

Unto Kultima    Jaakko Alamattila 

Helinä Hautamäki   Antti Tonteri 

Berit-Ellen Juuso    Oula-Matti Palojärvi 

Olli Lehto   Birgitta Eira 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen   Varajäsen 

Satu-Marja Eira Keskitalo   Anni Kuusela 

Ulla Keinovaara   Ulla-Maija Syväjärvi 

Unto Kultima    Jaakko Alamattila 

 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen   Varajäsen 

Helinä Hautamäki    Antti Tonteri 

Berit-Ellen Juuso    Oula-Matti Palojärvi 

Birgitta Eira 

 

Birgitta Eira esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen   Varajäsen 

Olli Lehto   Birgitta Eira 

 

Seppo Alatörmänen esitti, että Ulla Keinovaara vaihdettaisiin Pentti K.  

Keskitaloon, jotta tasa-arvo toteutuu. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 209 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Muonion-

Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kuusi jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet.   

 

Selostus 

 

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustossa on Enontekiön kunnasta kuusi (6) 

jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin kunnanval-

tuuston.  
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Kvalt 58 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajä-

senen valinta 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti nimetä ympäristöterveydenhuollon jaostoon jäsenen ja 

varajäsenen seuraavasti: 

Jäsen   Varajäsen 

Elina Rousu-Karlsen  Birgitta Eira 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi teknisenä korjauksena esitykseen, että valitaan jäsen ja 

varajäsen.  

 

Elli Maria Kultiama esitti seuraavat:  

Jäsen   Varajäsen 

Unto Kultima   Ulla Keinovaara 

 

Helinä Hautamäki esitti seuraavat:  

Jäsen    Varajäsen 

Elina Rousu-Karlsen  Birgitta Eira 

 

Puheenjohtaja totesi, että paikkoja on yksi, ja totesi, että on suoritettava 

vaali. Vaali toimitetaan enemmistövaalina siten, että jokaisella on käytettä-

vissä enintään kaksi ääntä. Eniten ääniä saanut tulee valituksi varsinaiseksi 

jäseneksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varajäseneksi. Puheenjohtaja esitti 

äänestystavaksi suljettua lippuäänestystä.  

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajat Birgitta Eira ja Pentti K. 

Keskitalo toimivat ääntenlaskijoina.  

  

Puheenjohtaja totesi, että kukin valtuutettu nimenhuudon määräämässä järjes-

tyksessä jättää valtuuston edessä olevaan äänestysastiaan äänestyslipun, jo-

hon hän on merkinnyt enintään kaksi nimeä. Äänestysesitys hyväksyttiin yksi-

mielisesti.  

 

Ääntenlaskijat laskivat äänet ja toimittivat tuloksen valtuuston puheenjohta-

jalle. Puheenjohtaja totesi, että vaalissa annettiin 17 ääntä, joista yksi 

tyhjä ja totesi, että Elina Rousu-Karlsen sai 11 ääntä, Birgitta Eira 8 ääntä 

ja Unto Kultima 7 ääntä.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 210 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää ympäristöterveyden-

huollon jaostoon jäsenet ja kullekkin varajäsenen. 

 

Selostus 
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Ympäristöterveydenhuollon yhteystoimintasopimuksessa Sodankylän kunta on ot-

tanut järjestettäväkseen Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kunnan 

ympäristöterveydenhuollon palvelut. 

 

Sodankylän perusturvalautakunta asettaa ympäristöterveydenhuollon jaoston, 

johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä (kolme Sodankylästä, kaksi Kittilästä, 

yksi Muoniosta ja yksi Enontekiöltä). Jaosto hoitaa ympäristöterveydenhuollon 

viranomaistehtäviä sopijakuntien alueella. 
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Kvalt 59 § Kunnan edustajan valitseminen kuntapäiville 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Suomen Kuntaliiton vaalipiirikohtais-

ten kuntapäivien kuntapäiväedustajaksi Seppo Alatörmäsen ja hänelle varajäse-

neksi Janne Näkkäläjärven. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Seppo Alatörmästä. 

 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi Janne Näkkäläjärveä. 

 

Puheenjohtaja totesi, että on esitetty edustajaksi Seppo Alatörmästä ja  

varajäseneksi Janne Näkkäläjärveä ja totesi, että nämä ovat tulleet  

valituiksi.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 211 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 13.30-13.50, minkä jäl-

keen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Suomen Kuntalii-

ton vaalipiirikohtaisten kuntapäivien kuntapäiväedustajan ja hänelle varajä-

senen. 

 

Selostus 

 

Kuntaliiton valtuusto päätti 12.11.2015 yhdistyksen sääntöjen 

muuttamisesta. Yhdistyksen ylimmän toimielimen, valtuuston, nimi 

muuttui valtuuskunnaksi. Kuntaliiton valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joista 

66 valitaan 15.11. - 31.12.2017 toimitettavassa vaalissa. Kuntaliiton jäsen-

kunnat valitsevat edustajat vaalipiirikohtaisille kuntapäiville, jotka pide-

tään 5.9. - 12.10.2017 välisenä aikana. Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät ni-

meävät ehdokaslistat valtuuskunnan vaalia varten. Lapin  vaalipiirin kunta-

päivä pidetään Rovaniemellä  11.10.2017. Kuntapäivät järjestetään päivätilai-

suutena siten, että aamupäivän aikana on ryhmäkokousmahdollisuus sekä viral-

linen kokous eli ehdokaslistojen nimeämiskokous. Viralliseen kokoukseen osal-

listuvat vain kuntien nimeämät edustajat. Iltapäivän aikana järjestetään 

avoin seminaari, johon kunnat voivat laajemmin lähettää edustajiaan.  

Kuntaliiton sääntöjen 16 §:n mukaan kuntien edustajien määrä 

vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä määräytyy asukasluvun mukaan 

seuraavasti: 

enintään 10.000 as.  1 edustaja  

10.001 - 50.000 as.  2 edustajaa  

50.001 - 100.000 as. 3 edustajaa 

yli 100.000 as.      4 edustajaa 

 

Kunnan edustajilla on kunnan asukaslukua vastaava äänimäärä. 
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Kvalt 60 Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen myöntää eläinlääkäritalon remont-

tiin 54 000 € ja investointi katetaan tarvittaessa lainanotolla.  

 

Käsittely 

Keskustelun aluksi Juha-Pekka Mäntyvaara totesi, että kohde ja remontti on 

hyvä mutta että mistä se otetaan ja esitti, että kaavateistä ei oteta vaan 

joku muu rahoitus tälle. Puheenjohtaja tarkensi Mäntyvaaran esitystä todeten, 

että ei oteta kaavateistä vaan investointi katetaan muulla lainanotolla, jo-

hon Mäntyvaara vastasi myöntävästi. Puheenjohtaja tarkensi vielä kysyen, että 

tarkoittiko Mäntyvaara, että investointi katetaan tarvittaessa lainanotolla. 

Johon Mäntyvaara totesi, että tarvittaessa lainanotolla.  

 

Keskustelun kuluessa Janne Näkkäläjärvi, Taru Mäkitalo, Pentti K. Keskitalo 

kannattivat Mäntyvaaran esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun 

aikana on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava Mäntyvaaran esitys, 

joka tarkoittaa sitä, että valtuusto myöntää elinlääkäritalon remonttiin 

54000 euroa ja investointi katetaan tarvittaessa lainanotolla eli Jyppyrän 

kaavateistä ei rahaa siirrettäisi. Puheenjohtaja kysyi, voiko valtuusto hy-

väksyä tämän yksimielisesti. 

 

Keskustelun edetessä Birgitta Eira kannatti kunnanhallituksen esitystä.   

 

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto ei hyväksy tätä yk-

simielisesti ja asia on ratkaistava äänestämällä.  

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että  

koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, suoritetaan  

nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen  

esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat Juha-Pekka Mäntyvaaran 

esitystä, jossa investointi katetaan tarvittaessa lainanotolla, äänestävät  

”EI” . Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Suoritetussa äänestyksessä annettiin (0) ”JAA”-ääntä ja viisitoista (15) ”EI”  

-ääntä (Alamattila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Eira Birgitta, Hautamäki  

Helinä, Juuso Piia, Palojärvi Leena, Keskitalo Pentti, Keskitalo Sari,  

Kirkkala Santeri, Kultima Elli-Maria, Kultima Unto, Kurkela Outi, Mäktalo  

Taru, Mäntyvaara Juha-Pekka, Näkkäläjärvi Janne) ja kaksi (2) tyhjää ääntä  

(Ranta Hannu, Rousu-Karlsen Elina), joten puheenjohtaja totesi, että Juha- 

Pekka Mäntyvaaran esitys on tullut valtuuston päätökseksi.  

 

Birgitta Eira ilmoitti, että väsyneenä äänesti väärin ja ilmoitti jättävänsä 

jättää eriävän mielipiteen. Puheenjohtaja totesi, että ei voi jättää eriävää 

mielipidettä, koska Eira on äänestänyt valtuuston päätöksen mukaisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 212 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousar-

vion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. 
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Kunnanhallitus päätti antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloituslu-

pa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta kohteelle. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii tekninen johtaja.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousar-

vion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloitus-

lupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta kohteelle. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii tekninen johtaja.  

 

 

Tekninen lautakunta 30.5.2017 66 §  

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN OSOITUS KOHTEESTA 099065 KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS 

ELÄINLÄÄKÄRITALON REMONTTIIN 

 

Tekn.ltk 18.05.2016 52 § 

 

Selostus: 

Toukokuun alussa ilmeni eläinlääkäritalossa sisäkatosta vesivuotoja, tutki-

muksissa ilmeni syyksi paannejään aiheuttamia vesivuotoja peltikatteesta sau-

moista useista kohdista. Lisäksi alkuperäisen aluskate on pahoin vaurioitunut 

koko katon alueella josta syystä vuotovedet pääsevät välipohjaan esteettömäs-

ti. 

Välikaton tarkastamisen yhteydessä vesivuotojen aiheuttamat jäljet kertovat 

pitempi aikaisista vuodoista. 

Tästä syystä talon vesikate on uusimisen tarpeessa lisävahinkojen estämisek-

si. 

 

Kohteeseen uusittiin sadevesirännit ja -syöksyt 2016 vuoden aikana. 

 

Vesikatteen uusiminen ja vaihtaminen huopakatteeksi aiheuttaa seuraavanlaiset 

työt: 

 

- Vanhan pelti- ja aluskatteen purku varusteineen. 

- Sadevesirännien ja syöksyjen irroitus ja paikoilleen asennus. 

- Alusvaneroinnin asennus olemassa olevien ruoteiden päälle. 

- Pinta- ja alushuovan asennus(sis. reunapellit, läpiviennit). 

- Otsalautojen ja mahdollisesti aluslaudoituksen uusimisen, liittyy lumi-

lukkojen rakentamiseen sekä maalaus. 

- Tuulenohjaimien rakentaminen sivuräystäille 

 

Lisäksi kohteessa on ollut jatkuvasti ongelmia alkuperäisen ilmastointikoneen 

kanssa, tämä on syytä uusia samalla sekä muuttaa kanavistot yläpohjassa tar-

peellisin osin jotta liesituuletin saadaan omalle suoralle poistolle ulos. 

 

Yläpohjan villoitus ja kaikki läpiviennit höyrynsulussa on syytä tarkistaa 

sekä lisätä puhallusvillaa yläpohjaan 20-30cm. 

 

Kiinteistö otetaan kohteeksi mahdollisille työllistämistuetuille jolloin suo-

ritetaan kiinteistön ulkopuolinen huoltomaalaus sekä tarkistetaan ja tarpeen 

mukaan uusitaan kiinteistön ulkopuolen varusteet. 
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Yllä olevien toimenpiteiden kustannusarvion on XX XXX€ 

 

Kustannusarvio esitellään kokouksessa. 

Ehdotus: Tekninen johtaja 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle eläinlääkäritalon remonttiin 

XX XXX€ investointimäärärahaa sekä investoinnin aloituslupaa. Investointi 

katetaan investointiohjelman kohdasta 099065 kiinteistöjen kunnostus 

(30 000€) 

 

Kohteen vastuuviranomaisena toimii tekninen johtaja. 

 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Muutettu ehdotus: Rakennustarkastaja 

 

Tekninen lautakunta merkitsee asian valmistelun tiedoksi ja siirtää asian 

käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätös: 

 

Muutetun ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

-------------- 

 

Tekn. ltk 30.5.2017 § 66 

 

Selostus: 

Toukokuun alussa ilmeni eläinlääkäritalossa sisäkatosta vesivuotoja, tutki-

muksissa ilmeni syyksi paannejään aiheuttamia vesivuotoja peltikatteen sau-

moista useista kohdista. Lisäksi alkuperäinen aluskate on pahoin vaurioitunut 

koko katon alueella josta syystä vuotovedet pääsevät välipohjaan esteettömäs-

ti. 

Välikaton tarkastamisen yhteydessä vesivuotojen aiheuttamat jäljet kertovat 

pitempi aikaisista vuodoista. 

Tästä syystä talon vesikate on uusimisen tarpeessa lisävahinkojen estämisek-

si. 

 

Kohteeseen uusittiin sadevesirännit ja -syöksyt 2016 vuoden aikana. 

 

Vesikatteen uusiminen ja vaihtaminen huopakatteeksi aiheuttaa seuraavanlaiset 

työt: 

 

- Vanhan pelti- ja aluskatteen purku varusteineen. 

- Sadevesirännien ja syöksyjen irroitus ja paikoilleen asennus. 

- Alusvaneroinnin asennus olemassa olevien ruoteiden päälle. 

- Pinta- ja alushuovan asennus,(sis. reunapellit, läpiviennit). 

- Otsalautojen ja aluslaudoituksen uusimisen, lumilukkojen rakentamiseen 

sekä pintamaalaus. 

- Tuulenohjaimien rakentaminen sivuräystäille 

 

Lisäksi kohteessa on ollut jatkuvasti ongelmia alkuperäisen ilmastointikoneen 

kanssa, tämä on syytä uusia samalla sekä muuttaa kanavistot yläpohjassa tar-
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peellisin osin jotta myös liesituuletin saadaan omalla suoralla poistolle 

ulos. 

 

Yläpohjan villoitus ja kaikki läpiviennit höyrynsulussa on syytä tarkistaa 

sekä lisätä puhallusvillaa yläpohjaan 20-30cm. 

 

Kiinteistöllä käynnin yhteydessä havaittiin lisäksi että ullakkotilan palo-

katko on syytä muuttaa nykyisten määräysten mukaiseksi, korjata piha-alueen 

kallistukset sekä poistaa kasvanut puusto rakennuksen välittömästä läheisyy-

destä. 

 

Kiinteistö otetaan kohteeksi mahdollisille työllistämistuetuille jolloin suo-

ritetaan kiinteistön ulkopuolinen maalaus, uusitaan ulkovuorilaudoitusta tar-

peellisilta osin, tarkastetaan vesipellitykset sekä tarkistetaan ja tarpeen 

mukaan uusitaan kiinteistön ulkopuolen varusteet. 

 

Yllä olevien toimenpiteiden kustannusarvion on liitteen 1/66§ mukaisesti 

53 490 € alv 0%. 

 

Ehdotus: Tekninen johtaja 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustol-

le eläinlääkäritalon remonttiin 54 000€ investointimäärärahan siirtoa koh-

teesta 099116 Jyppyrän kaavatiet (130 000 €) 

Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoinnin aloitus-

lupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan, 

54 000€ siirron kohteeseen Eläinlääkäritalon remontti. 

Kohteen vastuuviranomaisena toimii tekninen johtaja. 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa 

---------------- 
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Kvalt 61 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen  

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Karesuvannon kou-

lu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutostyöt koulun tiloihin 37 000 € ja investoin-

ti katetaan tarvittaessa lainanotolla.  

 

Merkitään, että Birgitta Eira jätti päätökseen eriävän mielipiteen kirjalli-

sena, joka on liitteenä.  

 

Käsittely 

Keskustelun aluksi Juha-Pekka Mäntyvaara piti remonttia tärkeänä, mutta jos-

takin muualta raha täytyy siihen hommata kuin kaavateistä ja esitti, että 

tekee samantyyppisen esityksen jonka teki äsken.  

 

Puheenjohtaja tarkensi, että Mäntyvaaran esitys tarkoittaa sitä, että inves-

tointi katetaan tarvittaessa lainanotolla.  

 

Keskustelun kuluessa Taru Mäkitalo, Pentti K. Keskitalo, Jaakko Alamattila 

kannattivat Mäntyvaaran esitystä. 

 

Birgitta Eira, Outi Kurkela, Piia Juuso ja Hannu Ranta kannattivat kunnanhal-

lituksen esitystä. 

 

Puheenjohtaja totesi yhteenvetona, että keskustelun aikana Mäntyvaara on teh-

nyt muutosesityksen, että Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutos-

työt koulun tiloihin katetaan tarvittaessa lainanotolla eikä siirretä Jyppy-

rän kaavateiltä.  

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että  

koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, suoritetaan  

nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen  

esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat Juha-Pekka Mäntyvaaran 

esitystä, äänestävät ”EI”. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin  

yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) ”JAA”-ääntä  

(Eira Birgitta, Juuso Piia, Kultima Unto, Kurkela Outi, Ranta Hannu,  

Rousu-Karlsen Elina) ja yksitoista (11) ”EI” -ääntä (Alamattila Jaakko,  

Alatörmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Palojärvi Leena, Keskitalo Pentti,  

Keskitalo Sari, Kirkkala Santeri, Kultima Elli-Maria, Mäktalo Taru,  

Mäntyvaara Juha-Pekka, Näkkäläjärvi Janne), joten puheenjohtaja totesi, että 

Juha-Pekka Mäntyvaaran esitys on tullut valtuuston päätökseksi.  

 

Birgitta Eira ilmoitti, että jättää eriävän mielipiteen, jonka toimittaa kir-

jallisena. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 12.6.2017 § 213 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousar-

vion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus päätti antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloituslu-

pa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta kohteelle. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii rakennusmestari-rakennustarkastaja. 
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Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousar-

vion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloitus-

lupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta kohteelle. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii rakennusmestari-rakennustarkastaja. 

 

 

Tekninen lautakunta 30.5.2017 67 §  

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116 JYPPYRÄN KAAVATIET KOHTEESEEN: 

KARESUVANNON KOULU / RYHMÄPÄIVÄKODIN VAATIMAT MUUTOSTYÖT KOULUN TILOIHIN. 

 

Selostus: 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.5.2017 §70 päättänyt siirtää varhais-

kasvatuksen toiminnot Karesuvannossa koulun tiloihin 1.8.2017 alkaen. Sivis-

tyslautakunta on esittänyt tekniselle lautakunnalle, että tekninen lautakunta 

laatii hyväksyttävät suunnitelmat, kustannusarvion ja toteuttaa hankkeen. 

 

Muutostyön vaatimat toimenpiteet: 

- Ulkoportaan uusiminen rakennusmääräysten mukaiseksi 

- portaan alle vaunutila 

- portaan yläpuolisen katoksen laajennus 

- kuraeteisen rakentaminen tuulikaapin tilalle 

- tupakeittiön ja käytävän lattiamaton uusiminen 

- WC:n laajennus ja kalustus 

- siivouskomeron rakentaminen varastotilaan 

- ovien muutostöitä 

- keittiön välilaatoituksen uusiminen ja uusi jää/pakastekaappi 

- ilmanvaihdon rakentaminen tiloihin 

- tarvittavat sähkö ja putkityöt 

Koulupuolen muutostyöt 

- Opettajain taukotilan keittiökalusteet 

 

 

Liitteessä 1/67§ on pohjakuva muutostöitä koskevasta alueesta. 

 

Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannusarvio on, liitteen 2/67§ mukaises-

ti 36 844 € 

 

Ehdotus: Tekninen johtaja 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustol-

le Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutostyöt koulun tiloihin, 37 

000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta 099116 Jyppyrän kaavatiet 

(130 000 €) 

Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoinnin aloitus-

lupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan, 

37 000€ siirron kohteeseen Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muu-

tostyöt koulun tiloihin 
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Kohteen vastuuviranomaisena toimii rakennusmestari-rakennustarkastaja. 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

 

Ehdotuksen mukaan 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa 

 

---------------- 

 

Liite 

6 Eriävä mielipide 
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Kvalt 62 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Puheenjohtaja kysyi ilmoituksia valtuustoryhmistä ja totesi, että odottaa 

ilmoituksia kirjallisena seuraavaan kokoukseen. 

 

Valtuustoaloitteet 

 

Ei ollut.  

 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen halusi vielä varmistaa Helinä Hautamäeltä, 

kun viimeksi oli epäselvyyttä siitä, olisiko virastolta lähetetty vain tie-

tylle puolueelle kokouskutsu ja ymmärsinkö oikein, että ei ole toisenlaista 

tietoa ilmennyt. Helinä Hautamäki ilmoitti, että valitettavasti ei ole ilmen-

nyt toisenlaista tietoa ja jos on turhia syytöksiä niin anteeksipyyntö. 

Kunnanjohtaja totesi, että toisenlaista tietoa ei siis ole saatavilla niin 

virastolla on toimittu oikein tämän suhteen. 

 

Kunnanjohtaja toivotti onnea valituille ja erityisesti toivotti voimia ja 

viisautta.  

  

Pentti K. Keskitalo kysyi vaalirahoituksesta. Puheenjohtaja totesi, että on 

syytä olla yhteydessä oikeusministeriöön nopeasti.  

 

Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja ja päätti kokouksen klo 00.40. 
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  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2)   
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä   
    12.6.2017  33-62   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 33,34,35,62. 

 
 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 36,37, 38-61 
 
 
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 


