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ASIALISTA  

 

 

10 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

11 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

12 § Varavaltuutetun kutsuminen valtuustoon ja valinnat muihin toimielimiin 

sekä uuden varavaltuutetun määrääminen 

13 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

14 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevai-

suuden vaihtoehdon valinta 

15 § Arviointikertomus 2017 

16 § Vuoden 2017 tilinpäätös 

17 § Joukkoliikenne ja saavutettavuus 

18 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 10 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Hannu Rannan tilalla on 

Oula-Matti Palojärvi ja Elina Rousu-Karlsenin tilalla Mika Heikura sekä Leena 

Palojärvi. Puheenjohtaja totesi, että tällä hetkellä paikalla on 17 valtuu-

tettua, joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 6.6.2018 ja toimitettu sa-

mana 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 11 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Santeri Kirkkala ja Piia 

Juuso. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti 

siten, että valtuusto käy keskustelun kunnan joukkoliikenteestä ja saavutet-

tavuudesta valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslis-

tan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”, minkä valtuusto hyväksyi 

yksimielisesti.  

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen muistettiin Enontekiön eläköityneitä 

poliiseja Olavi Airaksisista ja Jari Kaipaista. 

 

Merkitään, että kunnanvaltuusto piti kahvitauon klo 18.20-18.40, minkä jäl-

keen puheenjohtaja suoritti  nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan enti-

sellä kokoonpanolla. 

 

Käsittely 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Santeri Kirkka-

laa ja Elli-Maria Kultima Piia Juusoa.  

 

Santeri Kirkkala esitti, että valtuusto kävisi keskustelun kunnan joukkolii-

kenteestä ja saavutettavuudesta ja luki esityksensä asiaan. 

 

Puheenjohtaja totesi, että tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdol-

lisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia 

asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireelli-

syyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Pää-

tös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksi-

mielisesti. 

 

Edelleen puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä asian käsittele-

mistä kiireellisenä, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti sekä totesi, 

että asia käsitellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen 

esityslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”, minkä valtuusto 

hyväksyi yksimielisesti.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

20.6.2018 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.  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              13.6.2018 5 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

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 12 § Varavaltuutetun kutsuminen valtuustoon ja valinnat muihin toimie-

limiin sekä uuden varavaltuutetun määrääminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että Sari Keskitalon tilalle valtuutetuksi kutsutaan 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi Suomen Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu 

Leena Palojärvi ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalle esitetään, että hän pyy-

täisi keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun kuntalain 17 

§:n mukaisesti. Tämä kohta tarkastettiin kokouksessa. 

 

Kunnanvaltuusto päätti valita Sari Keskitalon tilalle kunnanhallitukseen jä-

seneksi Leena Palojärven ja nimesi kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Elli-

Maria Kultiman jäljelle olevaksi toimikaudeksi. 

 

Kunnanvaltuusto päätti valita kunnanhallitukseen toiseksi  

varapuheenjohtajaksi Jaakko Alamattilan.  

 

Kunnanvaltuuston päätti valita Leena Palojärven Sari Keskitalon tilalle Tor-

nionlaakson neuvostoon jäsenen. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Birgitta Eira jätti päätökseen eriävän mielipiteen, koska siinä oli käsitte-

lyvirhe että kannatettua esitystä ei vedetty takaisin eikä äänestystä tapah-

tunut ja myöskin perustelut millä ääniä hylättiin oli epäselvä ja tulkinnan-

varainen. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti kunnanhallituksen jäseneksi Leena Palojärveä.  

 

Janne Näkkäläjärvi pyysi neuvottelutaukoa, minkä valtuusto hyväksyi yksimie-

lisesti. Pidettiin tauko 18.50-19.00 minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti 

nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä  kokoonpanolla.  

 

Puheenjohtaja totesi, että palataan ensimmäiseen kohtaan siten, että tarkas-

tetaan ko. kokouksessa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Puheenjohtaja totesi, että Leena Palojärvi on tullut valituksi kunnanhalli-

tuksen jäseneksi.  

 

Oula-Matti Palojärvi esitti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Janne Näkkälä-

järveä. Jaakko Alamattila esitti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Elli-

Maria Kultimaa.  

 

Pentti K.Keskitalo esitti, että pidetään neuvottelutauko ja puheenjohtaja 

totesi, että kokous jatkuu klo 19.15. Valtuusto piti neuvottelutauon klo 

19.05-19.15, minkä jälkeen  puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä 

kokoonpanolla.  

 

Birgitta Eira esitti suljettua lippuäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimieli-

sesti.  

 

Puheenjohtaja totesi, että jokainen laittaa lippuun yhden nimen ja nimenhuu-

don mukaisessa järjestyksessä pudottaa lipun vaaliuurnaan. Edelleen puheen-
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johtaja totesi, että pöytäkirjan tarkastajat Santeri Kirkkala ja Piia Juuso 

toimivat äänten laskijoina.  

 

Puheenjohtaja totesi enemmistövaalin menettelyn ja totesi, että vaalilippuun 

voi kirjoittaa yhden nimen. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

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 Elli-Maria Kultima on 

saanut 9 ääntä ja Janne Näkkäläjärvi 8 ääntä. 

  

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen puheenjohtajaksi on valittu El-

li-Maria Kultima.  

 

Puheenjohtaja totesi, että toiseksi varapuheenjohtajan paikka on tullut avoi-

meksi, koska Elli-Maria Kultima on tullut valituksi puheenjohtajaksi.  

 

Elli-Maria Kultima esitti kunnanhallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi 

Jaakko Alamattilaa. Unto Kultima kannatti esitystä. Janne Näkkäläjärvi esitti 

kunnanhallituksen toiseksi puheenjohtajaksi Outi Kurkelaa.  

 

Puheenjohtaja esitti vaalitavaksi enemmistövaalia suljetuin lipuin siten, 

että vaalilippuun kirjoitetaan etunimi ja sukunimi.  

 

Keskustelun kuluessa Santeri Kirkkala totesi, kunnanhallituksen puheenjohta-

jan vaalissa yhdessä vaalilipussa oli pelkkä Kultima. Taru Mäkitalo vaati, 

että liput tarkastetaan. Mika Heikura vaati myös lippujen tarkastusta. Oula-

Matti Palojärvi kannatti tätä. Puheenjohtaja esitti, että tehdään tarkastus-

laskenta, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Äänten laskijat totesivat että yhdessä lipussa lukee Kultima ja toisessa Jan-

ne. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että molemmat hylättäisiin.  

Birgitta Eira esitti, että toinen (Kultima) on hylättävä. Leena Palojärvi 

esitti, että molemmat on hylättävä. 

 

Puheenjohtaja totesi, että toisessa lipussa on etunimi ja toisessa sukunimi. 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi, että oikean tulkinnan tarkistami-

seksi pidetään tauko. Tauko pidettiin klo 19.50 – 20.05, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että kokous jatkuu entisellä ko-

koonpanolla. 

 

Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että ääntenlaskijoiden on todettava onko 

annetut äänet hyväksyttyjä tai hylättyjä sekä pyysi ääntenlaskijoita toimit-

tamaan hänelle vaalin tuloksen ja allekirjoittamaan paperin.  

 

Ääntenlaskijat toimittivat vahvistetun tuloksen puheenjohtajalle.  

Puheenjohtaja totesi, että ääntenlaskijat ovat todenneet, että hylättyjä ää-

niä on yhteensä 2 kappaletta ja vaalin tulos on, että Elli-Maria Kultima 8 

ääntä ja Janne Näkkäläjärvi 7 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhalli-

tuksen puheenjohtajaksi on valittu Elli-Maria Kultima.  

 

Elli-Maria Kultima kiitti luottamuksesta.  
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Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen toisesta varapuheenjohtajasta on 

suoritettava vaali ja jokainen valtuutettu kirjoittaa vaalilippuun etunimen 

ja sukunimen. 

 

Keskustelun kuluessa Helinä Hautamäki esitti, että varataan takaa paikka jos-

sa jokainen voi rauhassa kirjoittaa ja näin vaalisalaisuus säilyy. Birgitta 

Eira kannatti esitystä.  

 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä yksimieli-

sesti niin, että lipun voisi kirjoittaa takana olevalla pöydällä tai omalla 

paikallaan.  

 

Keskustelussa Ulla Keinovaaran mielestä voi lähteä kirjoittamaan taakse tai 

kirjoittaa omalla paikallaan. Elli-Maria Kultima, Pentti K. Keskitalo ja Piia 

Juuso ja puheenjohtaja kannattivat tätä.  

 

Keskustelun lopuksi puheenjohtaja kysyi vielä, voiko valtuusto hyväksyä  

yksimielisesti, että lipun voi kirjoittaa takana olevalla pöydällä ja halu-

tessaan omalla paikallaan. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksytyn 

yksimielisesti tämän. 

 

Birgitta Eira totesi, että siinä vaiheessa kun Helinä Hautamäki vetää esityk-

sensä pois ja hän kannatuksensa niin on yksimielinen.  

 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että lipussa tulee olla etunimi ja 

sukunimi, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Edelleen puheenjohtaja 

totesi, että pöytäkirjantarkastajat toimimat ääntenlaskijoina.  

Puheenjohtaja totesi, että kukin valtuutettu nimenhuudon määräämässä järjes-

tyksessä jättää valtuuston edessä olevaan äänestysastiaan äänestyslipun sekä 

totesi, että lippuun kirjoitetaan sekä etunimi että sukunimi. 

 

Nimenhuudon päätyttyä ääntenlaskijat laskivat annetut äänet ja toimittivat 

tuloksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja totesi, että Jaakko Alamattila on 

saanut 9 ääntä ja Outi Kurkela 8 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhal-

lituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi on valittu Jaakko Alamattila.   

 

Elli-Maria Kultima esitti Leena Palojärveä Tornionlaakson neuvostoon, mikä 

hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Puheenjohtaja totesi, että muiltakin osin tämä pykälä tarkastetaan kokoukses-

sa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Birgitta Eira jätti päätökseen eriävän mielipiteen, koska siinä oli käsitte-

lyvirhe että kannatettua esitystä ei vedetty takaisin eikä äänestystä tapah-

tunut ja myöskin perustelut millä ääniä hylättiin oli epäselvä ja tulkinnan-

varainen ja jättää kirjallisena. 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 4.6.2018 127 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Sari Keskitalon tilal-

le valtuutetuksi kutsutaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Suomen Keskustan 

ensimmäinen varavaltuutettu Leena Palojärvi ja kunnanvaltuuston puheenjohta-
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jalle esitetään, että hän pyytäisi keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden 

varavaltuutetun kuntalain 17 §:n mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Sari Kes-

kitalon tilalle kunnanhallitukseen jäsenen ja nimeää kunnanhallituksen pu-

heenjohtajan jäljelle olevaksi toimikaudeksi. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee Sari Keskitalon 

tilalle Tornionlaakson neuvostoon jäsenen. 

 

Kunnanhallitus päätti nimetä Outi Kurkelan Enontekiön kunnan ehdokkaaksi Sari 

Keskitalon tilalle suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon ensimmäiseksi 

varajäseneksi. 

 

Käsittely:  

Kunnanjohtajan muutettu esitys (viimeinen kappale):  

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee Sari Keskitalon 

tilalle Tornionlaakson neuvostoon jäsenen. 

Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan ehdokkaan Sari Keskitalon 

tilalle suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon ensimmäiseksi varajäsenek-

si. 

 

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti valittavaksi ehdolle suomalais—

ruotsalaiseen rajajokikomissioon ensimmäiseksi varajäseneksi Outi Kurkelaa, 

minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Sari Keskitalon ti-

lalle valtuutetuksi kutsutaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Suomen Keskus-

tan ensimmäinen varavaltuutettu Leena Palojärvi ja kunnanvaltuuston puheen-

johtajalle esitetään, että hän pyytäisi keskusvaalilautakuntaa määräämään 

uuden varavaltuutetun kuntalain 17 §:n mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Sari Kes-

kitalon tilalle kunnanhallitukseen jäsenen ja nimeää kunnanhallituksen pu-

heenjohtajan jäljelle olevaksi toimikaudeksi. 

 

Kunnanhallitus päättää, että se valitsee Sari Keskitalon tilalle Tornionlaak-

son neuvostoon jäsenen sekä nimeää Enontekiön kunnan ehdokkaan Sari Keskita-

lon tilalle suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon ensimmäiseksi varajä-

seneksi. 

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuutettu Sari Keskitalo on kuollut.  

 

Edesmennyt valtuutettu Sari Keskitalo on toiminut lisäksi 

seuraavissa toimielimissä: 

- Kunnanhallitus, puheenjohtaja 

- Tornionlaakson neuvosto, jäsen 

- Tornionlaakson neuvoston hallitus, varajäsen (kunnanjohtajan varajäse-

neksi on nimetty kunnanhallituksen puheenjohtaja)  

- Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, ensimmäinen varajäsen 
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Kuntalain (4010/2015) 17 §:n 2 mom.:  

"Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapau-

tettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen 

sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asian omaisen vaaliliiton, puolueen 

tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun." 

 

Suomen Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu on Leena Palojärvi. 

 

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 mom.:  

"Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, 

kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrät-

tävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n 

mukaisesti." (Kuntalaki 410/2015 § 17). 

 

Kunnanhallitus  

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. 

 

Kunnanhallituksen kokoonpano  

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 

 

Tornionlaakson neuvosto 

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

nionlaakson Neuvosto, johon jäsenkunnat nimeävät kunkin jäsenmaan kunnalli-

seksi vaalikaudeksi edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. 

Enontekiön kunta nimeää kunnanvaltuuston toimikaudeksi neuvostoon kaksi jä-

sentä ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. 

   

Tornionlaakson neuvoston kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäse-

net: 

Jäsen   Varajäsen 

Sari Keskitalo   Seppo Alatörmänen 

Elina Rousu-Karlsen   Outi Kurkela  

 

Tornionlaakson neuvoston hallituksen varsinainen jäsen on kunnanjohtaja ja 

varajäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja toimikaudella 2017-2019. 

 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio (toimikausi 1.10.2016 – 30.9.2019) 

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin valtioiden välinen yhteistyöelin, joka 

hoitaa rajajokisopimuksessa (valtiosopimus 91/2010 rajajokisopimus Suomen ja 

Ruotsin välillä; HE 264/2009) määrättyjä tehtäviä. Rajajokisopimuksen mukaan 

sekä Suomi että Ruotsi nimittävät kumpikin komissioon määräajaksi kolme jä-
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sentä. Yhden jäsenen tulee olla vesiasioista vastaavasta valtion viranomai-

sesta ja yhden sopimuksen soveltamisalueen kunnasta. Kolmannen jäsenen edus-

tamaa yhteisöä ei ole sopimuksessa määritelty, mutta yhteistyön edistämiseksi 

tämän tulisi edustaa jotakin tärkeistä sidosryhmistä, kuten Tornionjoen ve-

sistöalueen elinkeinoelämää tai alueella toimivia järjestöjä. Kullekin jäse-

nelle tulee nimittää yksi tai useampia varajäseniä. (Rajajokisopimus, artikla 

9). 

 

Sari Keskitalo on nimitetty suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission varsi-

naisen jäsenen, Matti Myllykankaan, ensimmäiseksi varajäseneksi.  

 

Tiedoksi 

Valitut 

Luottamushenkilökortisto 

Tornionlaakson neuvosto 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              13.6.2018 12 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 13 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi toimikaudelle 1.6.2018-31.5.2019 kunnanvaltuuston 

puheenjohtajiston seuraavasti: 

Seppo Alatörmänen, pj 

Birgitta Eira, I vpj 

Juha-Pekka Mäntyvaara, II vpj 

 

Kunnanvaltuusto tarkasti tämän pykälän kokouksessa.  

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valtuuston puheenjohtajaksi Seppo Alatörmästä ja 

toiseksi varapuheenjohtajaksi Juha-Pekka Mäntyvaaraa.  

 

Janne Näkkäläjärvi esitti ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Birgitta Eiraa.  

 

Seppo Alatörmänen, Birgitta Eira ja Juha-Pekka Mäntyvaara kiittivät luotta-

muksesta.  

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 4.6.2018 128 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Outi Kurkela kannatti päätösesitystä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee keskuu-

destaan toimikaudelle 1.6.2018-31.5.2019 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja 

toisen varapuheenjohtajan.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan kokoukses-

sa. 

 

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. 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Luottamushenkilökortisto 
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Kvalt 14 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tu-

levaisuuden vaihtoehdon valinta 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön kunta hankkii nykystandardit täyttä-

vän tehostetun hoivan kiinteistön nykyisen Luppokoti-kiinteistön tilalle si-

ten, että kunta on kiinteistössä vuokralla. Uusi kiinteistö voi sisältää se-

nioriasuntoja ja muita sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsemia tiloja.  

Kunnanhallitus tuo valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi nykyisen Luppokodin 

kiinteistön myynnin tarvittaessa osana kokonaisuutta. 

 

Kunnanvaltuusto teki periaatepäätöksen kunnan oman palvelutuotannon jatkami-

sesta 1.1.2020 asti tehostetun palveluasumisen yksikkönä, mikäli valtakunnal-

linen sote-uudistus toteutuu suunnitellusti.  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun 

tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen kunnanvaltuustossa.  

Kunnanvaltuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään muista asiakokonaisuu-

teen liittyvistä toimista hallintosäännön määräykset huomioiden. 

Kunnanvaltuusto myönsi perusturvan toimialalle ylitysoikeuden 35.000 euroa 

vuoden 2018 talousarvioon hankinnan suunnittelun ja toteuttamisen konsultoin-

tipalvelun ostamiseksi. Ylitys katetaan tarvittaessa talousarvion 2018 yli-

jäämäarviota pienentämällä.   

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätökseen kunnanvaltuuston ponnen: Väistötilojen 

aikana vanhukset hoidetaan Enontekiöllä eikä lähdetä hajasijoittamaan ympäri 

Lappia. 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 22.20-22.40, minkä jälkeen puheen-

johtajat suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla lukuun ottamatta Unto Kultimaa ja Juha-Pekka Mäntyvaaraa, jotka ovat 

poistuneet kokouksesta tauon aikana.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja ja kehitysjohtaja esittelivät asiaa. Keskustelun kuluessa tek-

ninen johtaja vastasi valtuutettujen kysymyksiin. Puheenjohtaja esitti, että 

päätetään asiasta kohta kerrallaan, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Kohta 1:  

Keskustelun jälkeen Jaakko Alamattila, Leena Palojärvi, Outi Kurkela ja Pent-

ti K. Keskitalo kannattivat kunnanhallituksen esitystä.  

Birgitta Eira esitti, Enontekiön kunta hankkii nykystandardit täyttävän te-

hostetun hoivan kiinteistön nykyisen Luppokoti-kiinteistön tilalle siten, 

että uusi kiinteistö voi sisältää senioriasuntoja ja muita sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen tarvitsemia tiloja. Esitystä ei kannatettu.  

Puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran esitystä ei ole kannatettu ja se on 

kannattamattomana rauennut. 

 

Kohta 2: 

Jaakko Alamattila kannatti kunnanhallituksen esitystä.  

Birgitta Eira esitti, että kunnanhallitus tuo valtuustolle tiedoksi ja pää-

tettäväksi nykyisen luppokodin kiinteistön myynnin tarvittaessa osana koko-

naisuutta. Taru Mäkitalo ja Elli-Maria Kultima kannattivat esitystä.  
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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 Birgitta Eiran  

esitystä, jota Taru Mäkitalo ja Elli-Maria Kultima ovat kannattaneet, äänes- 

tävät ”EI”. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) ”JAA”-ääntä (Alamattila Jaak-

ko, Alatörmänen Seppo, Palojärvi Leena, Kirkkala Santeri, Kurkela Outi, Näk-

käläjärvi Janne) ja yksitoista (11) ”EI” –ääntä (Eira Birgitta, Hautamäki 

Helinä, Juuso Piia, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti K., Kultima Elli-Marja, 

Kultima Unto, Mäkitalo Taru, Mäntyvaara Juha-Pekka, Palojärvi Oula-Matti, 

Heikura Mika), joten puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran esitys on tul-

lut valtuuston päätökseksi.  

 

3 kohta: 

Leena palojärvi kannatti muuten esitystä, mutta viimeinen lausu kuuluisi:  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun 

tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen kunnanvaltuustossa.  

Seppo Alatörmänen, Taru Mäkitalo, Birgitta Eira, Piia Juuso, Elli-Maria Kul-

tima ja Jaakko Alamattila kannattivat esitystä.  

Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä em. lisäyksen yksimielises-

ti, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 

 

Kohta 4:  

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että tämä poistetaan tarpeettoma-

na. Esitystä ei kannatettu.  

Puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran esitystä ei ole kannatettu ja se on 

kannattamattomana rauennut. 

 

5 kohta:  

Kunnanhallituksen esityksen mukaan.  

 

Lopuksi puheenjohtaja esitti, että kunnanvaltuusto hyväksyy päätökseen kun-

nanvaltuuston ponnen: Väistötilojen aikana vanhukset hoidetaan Enontekiöllä 

eikä lähdetä hajasijoittamaan ympäri Lappia, minkä valtuusto hyväksyi yksi-

mielisesti. 

  

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 4.6.2018 129 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että Enonte-

kiön kunta hankkii nykystandardit täyttävän tehostetun hoivan kiinteistön 

nykyisen Luppokoti-kiinteistön tilalle siten, että kunta on kiinteistössä 

vuokralla. Uusi kiinteistö voi sisältää senioriasuntoja ja muita sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tarvitsemia tiloja.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus päättää tar-

vittaessa nykyisen Luppokodin kiinteistön myynnistä osana kokonaisuutta hal-

lintosäännön toimivaltamääräykset huomioiden.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee periaatepää-

töksen kunnan oman palvelutuotannon jatkamisesta 1.1.2020 asti tehostetun 

palveluasumisen yksikkönä, mikäli valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu 
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suunnitellusti.  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun 

tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituk-

sen päättämään muista asiakokonaisuuteen liittyvistä toimista hallintosäännön 

määräykset huomioiden. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää perusturvan toimi-

alalle ylitysoikeuden 35.000 euroa vuoden 2018 talousarvioon hankinnan suun-

nittelun ja toteuttamisen konsultointipalvelun ostamiseksi. Ylitys katetaan 

tarvittaessa talousarvion 2018 ylijäämäarviota pienentämällä.   

Käsittely 

Merkitään, että kehitysjohtaja Hannu Autto ja tekninen johtaja Kimmo Lämsä 

olivat paikalla asiantuntijoina selvittämässä asiaa.  

Kunnanjohtaja kävi läpi tehdyn yritysvaikutusten arvioinnin, jonka mukaan 

vaikutukset ovat positiiviset.  

Kunnanhallitus piti tauon klo 11.05-11.17, minkä jälkeen puheenjohtaja suo-

ritti nimenhuudon ja totesi kaikkien ennen taukoa paikalla olleiden olevan 

paikalla lukuun ottamatta Ulla Keinovaaraa, joka poistui kokouksesta tauon 

aikana.   

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila ja Outi Kurkela kannattivat päätöseh-

dotusta.  

Todettiin, että lisätään selostusosaan maininta tehdystä yritysvaikutusten 

arvioinnista.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunta 

hankkii nykystandardit täyttävän tehostetun hoivan kiinteistön nykyisen Lup-

pokoti-kiinteistön tilalle siten, että kunta on kiinteistössä vuokralla. Uusi 

kiinteistö voi sisältää senioriasuntoja ja muita sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen tarvitsemia tiloja.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus päättää tar-

vittaessa nykyisen Luppokodin kiinteistön myynnistä osana kokonaisuutta hal-

lintosäännön toimivaltamääräykset huomioiden.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee periaatepää-

töksen kunnan oman palvelutuotannon jatkamisesta 1.1.2020 asti tehostetun 

palveluasumisen yksikkönä, mikäli valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu 

suunnitellusti.  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun 

tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituk-

sen päättämään muista asiakokonaisuuteen liittyvistä toimista hallintosäännön 

määräykset huomioiden. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää perusturvan toimi-

alalle ylitysoikeuden 35.000 euroa vuoden 2018 talousarvioon hankinnan suun-
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nittelun ja toteuttamisen konsultointipalvelun ostamiseksi. Ylitys katetaan 

tarvittaessa talousarvion 2018 ylijäämäarviota pienentämällä.   

Selostus 

Perusturvalautakunta asetti v.2015 vanhusneuvoston aloitteesta työryhmän poh-

timaan tehostetun palveluasumisen järjestämistä. Työryhmä päätyi esittämään 

Luppokodin Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon korvaamista tehostetulla 

palveluasumisella ajanmukaisissa tiloissa.  Kunnanvaltuusto hyväksyi talous- 

ja toimintasuunnitelmassaan Luppokodin tilojen korvaamisen suunnitteluun mää-

rärahan vuodelle 2018. 

Enontekiön kunnassa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti 2020 luvulta al-

kaen. Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaita kunnassa on 2030-2040 -luvuilla 

nykyiseen nähden kaksinkertainen määrä, n. 400 henkilöä. Valtakunnallisen 

ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan tehostettua palveluasumista 

tulisi olla tarjolla 5-6 %:lle yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautista hoiva-

asumista tarvittaisiin Enontekiöllä noin 20-24 henkilölle.  Oletuksena on, 

että valtaosa tehostettua palveluasumista tarvitsevista haluaa palvelun koti-

kunnassa. 

Valtakunnallisesti pyritään mahdollistamaan kotona asuminen mahdollisimman 

pitkään tukemalla ikääntyneen väestön toimintakykyä ja asumisolosuhteista 

sekä huolehtimalla ikääntyneen väestön kuntoutuksesta ja hyvästä terveyden-

huollosta. Kotihoitoa tuetaan omaishoitoa kehittämällä.  Myös kotona asumista 

tukevia palveluita - kotihoitoa, päivähoitoa ja lyhytaikaishoitoa – pyritään 

kehittämään ja lisäämään. 

Sosiaalipalvelut siirtyvät maakuntahallinnolle hallituksen esityksen mukaan 

1.1.2020 alkaen. Valmistelussa olevan sote-lainsäädännön perusteella suurim-

mat huolet ja riskit kunnalle liittyvät erityisesti seuraaviin asioihin: 

- palvelujen saatavuus ja palvelutaso enontekiöläisille ja erityisesti se, 

mitkä palvelut ovat saatavissa jatkossa lähipalveluina Enontekiöllä,  

- palvelujen tuottamiseen liittyvät sekä soten että tukipalveluiden työ-

paikat jatkossa Enontekiöllä, 

-   kiinteistöriski eli tällä hetkellä soten käytössä olevien kiinteistöjen 

tulevaisuus, mitkä ovat käytössä 1.1.2020 jälkeen ja mitkä eivät ole ja 

kuinka kauan kiinteistöjä Enontekiön kunnalta vuokrataan (lakivalmiste-

lussa maininta: siirtymäsäännösten velvoite vähintään 3 vuotta + voidaan 

pidentää yhdellä vuodella. Siirtymäajan jälkeen maakuntahallinto vuokraa 

tarvitsemansa toimitilat). Mitä Enontekiön kunnalle jääville ja mahdol-

lisesti käytöstä poistuville kiinteistöille tehdään (purku ja purkukus-

tannukset) ja 

- kunnan talouden ennakoiminen ja sitä kautta muiden kuin soten eli kun-

nalle jäävien palveluiden järjestämiskyky ja kunnan elinvoima sote- ja 

maakuntauudistuksen jälkeen. 

 

Uudistukseen liittyvään valinnanvapauden lisäämiseen, mutta myös erilaisten 

tuotantomuotojen (maakunta, yksityinen, järjestöt) vaihtoehtojen jo tapahtu-

neeseen lisäämisen seurauksen yksityiset sote-toimijat ovat vahvistaneet tar-

jontaansa erilaisissa sote-palveluissa ja tehneet niihin liittyen investoin-

teja eri puolille Suomea ja Lapin maakuntaa.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedon mukaan jo vuonna 2016 lähes puolet 
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ikäihmisten tehostetussa palveluasuvista asui yksityisen palvelutuottajien 

yksiköissä.  

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä lainsäädännöstä eduskunnan on mää-

rä päättää kesän 2018 aikana.  

Enontekiön kunnassa on keskusteltu Luppokodin tilanteesta osana valtakunnal-

lista sote-uudistusta vuosien 2017 ja 2018 aikana. Asiasta on järjestetty 

kuntakonsernin kehittämispajat 17.8.2017, 8.11.2017 ja 18.12.2017 sekä kun-

nanvaltuuston seminaari 20.12.2017. Kunnanhallitus on 11.12.2017 käynyt eväs-

tyskeskustelun sote-kiinteistöistä.  Asia on ollut yhtenä aiheena kaikille 

avoimissa (striimattu) kuntalaisfoorumissa 13.2.2018 ja valtuustoseminaarissa 

4.4.2018. Kuntakonsernin kehittämispajassa mukana on ollut luottamushenkilöi-

tä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä henkilöstön edustajia. Kunnanhalli-

tus on 15.1.2018 antanut kunnanjohtajalle valtuudet käydä neuvotteluja yksi-

tyisten palveluntuottajien ja yksityisten rakennuttajien kanssa (Attendo, 

Mehiläinen, Kuusikkoaho).  Samassa yhteydessä kunnanhallitus on pyytänyt hy-

vinvointilautakuntaa valmistelemaan palvelusetelin.  

Hyvinvointilautakunta on 22.3.2018 hyväksynyt palvelusetelimallin ja palve-

lusetelin sääntökirjan sekä todennut, että palvelusetelimalli ja palvelusete-

lin sääntökirja otetaan käyttöön jos kunta päättää ottaa käyttöön palve-

lusetelin.  

Valmistelun etenemistä on edelleen esitelty elinvoimalautakunnassa 14.12.2017 

ja 20.3.2018. Luppokodilla on järjestetty tilannekatsaus valmistelusta helmi-

kuussa 2017 ja Luppokodin henkilöstölle on järjestetty infotilaisuus 

22.3.2018. Lisäksi 27.3.2018 Luppokodilla on järjestetty aiheesta keskustelu-

tilaisuus; 13.4.2018 on pidetty Luppokodin henkilökunnan kanssa alustava ti-

latarvekartoitus. 

Asiasta on keskusteltu johtoryhmässä (viimeksi 28.5.2018) ja valmisteltu työ-

ryhmässä, johon ovat kuuluneet kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, perusturvajoh-

taja tekninen johtaja ja kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja. 

Lisäksi on käyty tutustumassa toimintaan yksityisten palveluntuottajien toi-

mipisteissä mm. valtuutetut ja virkamiesjohto Inarissa, kehitysjohtaja Joen-

suussa, perusturvajohtaja ja kehitysjohtaja Kauhavalla sekä Luppokodin henki-

löstöä Rovaniemellä.  

Valmistelun aikana vaihtoehdoiksi on muotoutunut: 

1. Yksityinen SOTE-toimija rakentaa Luppokodin korvaavan rakennuksen ja 

sitoutuu palvelutuotannon aloittamiseen kunnassa. Luppokodin henkilöstö 

siirtyy liiketoimintasiirrossa yksityisen toimijan palvelukseen. Kunta 

sitoutuu ottamaan käyttöön palvelusetelimallin. 

 

2. Kunnan oma palvelutuotanto jatkaa yksityisen omistamissa, kunnan vuok-

raamissa, tiloissa. Koska tilat rakennetaan kunnan vuokrakäyttöön, jär-

jestely tulkitaan kiinteistön osalta julkiseksi hankinnaksi ja se edel-

lyttää kilpailutusta. 

 

3. Kunta rakennuttaa asumispalveluyksikön ja järjestää siinä palvelut kun-

nan omana tuotantona.  
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4. Kunta peruskorjaa Luppokodin tilat 

 

5. Ei tehdä mitään. 

 

Oheismateriaalina on yhteenveto vaihtoehtojen keskeisimmistä vahvuuksista ja 

heikkouksista.  

Hyvinvointilautakunta on 25.4.2018 § 37 päättänyt kannanottonsa tehostetun 

palveluasumisen järjestämiseen ja tehostetun palveluasumisen tiloihin. Hyvin-

vointilautakunta totesi, että se on ympärivuorokautisen hoiva-asumisen tilo-

jen ja tuotannon kilpailutuksen kannalla, jotta vaihtoehdot olisivat vertail-

tavissa. Vasta kilpailutuksen jälkeen tehtäisiin päätös asiassa. 

Hyvinvointilautakunnan päätös 25.4.2018 § 37 on nähtävillä kokouksessa ja 

löytyy kunnan kotisivulta: https://enontekio.fi/kunta-ja-

hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/hyvinvointilautakunta/ 

 

Nykyisen lainsäädännön ja lupa- ja valvontaviranomaisen (Valvira) valvontaoh-

jeen mukaan Luppokodin kiinteistön tilat eivät ole soveltuvia nykyiseen käyt-

töön. Tämän on todennut myös Lapin aluehallintovirasto ohjaus-, valvonta- ja 

tarkastuskäynnillä 22.10.2015.  

Luppokodin tilat eivät ole ikälain mukaisesti riittävät eivätkä esteettömät. 

Tämä tulee huomioida suunniteltaessa muita vaihtoehtoja. Luppokodin toimiti-

lat eivät ole suunniteltu nykyiseen käyttötarkoitukseensa. Asuinhuoneet ovat 

liian ahtaat ja varastotilat ovat toimintaan nähden riittämättömät. Toimiti-

lojen epäkäytännöllisyys ja soveltumattomuus nykyiseen toimintaan vaikeuttaa 

hoivatyötä. 

Luppokodin peruskorjaus ei ole vaihtoehto seuraavista syistä. Luppokodin 

kaikki rakennustekniset (mm. lämmöneristys- ja palotekniset) ja talotekniikan 

(LVI- , sähkö- ja automatiikka) asiat tulee tehdä tämän päivän vaatimukset 

täyttäväksi. Käytännössä rakennuksesta jäisi purkutöiden jälkeen jäljelle 

kantava tiilinen ulkoseinien sisäkuori ja suoran osan kattoristikot. Katto-

ristikoiden ongelmana on se, että mahtuvatko iv-kanavat kulkemaan ullakkoti-

lassa sillä alaslaskuun ne eivät mahdu. Lattialaatan roilotuksia tehtäisiin 

arviolta 10% lattia-alasta (viemärit), remontilla ei päästä eroon ns. va-

lesokkelirakenteesta, mikä on alapohjan kosteusriski. Jäljelle jääneet kanta-

vat rakenteet (käytännössä ulkoseinät ja kantavat väliseinät) rajoittavat 

uusien tilojen mitoitusta ja suunnittelua. Tämä rajoittaa tehokasta tilasuun-

nittelua.  

Em. perusteilla Luppokodin kiinteistö tarvitsee nykystandardit täyttävän kor-

vaavan rakennuksen. Maakuntauudistuksen jälkeen kuntien rooli ja ydintehtävät 

muuttuvat ratkaisevasti. Jatkossa vanhusten laitoshoito tai tehostetun hoivan 

palvelujen järjestäminen eivät kuulu kuntien ydintehtäviin. Enontekiön kun-

nalla on mahdollisuus käyttää jatkossa investointivaransa tuleviin ydintehtä-

viinsä, mikäli kunta ei investoi uuteen asumispalveluyksikköön. 

Luppokodin kiinteistön korvaaminen nykystandardit täyttävällä rakennuksella 

ilman kunnan omaa kiinteistöinvestointia jättää jäljelle vaihtoehdot 1 ja 2. 

Yksityisen sote-toimijan kanssa tehtävä yhteistyö ja palvelusetelimallin 

https://enontekio.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/hyvinvointilautakunta/
https://enontekio.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/hyvinvointilautakunta/
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käyttöönotto toisi säästöjä sekä kunnalle että asukkaille, mutta säästöt jää-

vät pieniksi toiminnan käynnistyessä aikaisintaan syksyllä 2019 (sote-

uudistuksen toteutuessa 1.1.2020). Toisaalta liiketoimintasiirto yksityiselle 

toimijalle sote-uudistuksen kynnyksellä olisi etuihin nähden työläs prosessi 

ja sillä olisi myös vaikutuksia Luppokodin henkilöstöön. Tämä ei olisi em. 

syistä tarkoituksenmukaista saavutettuihin säästöihin verrattuina. Kunnan 

oman palvelutuotannon jatkaminen yksityisen omistamissa, kunnan vuokraamissa, 

tiloissa ratkaisee palveluiden tilaongelman ilman kunnan omaa investointia ja 

velkamäärän kasvua.   

Siinä tapauksessa, että maakunta- ja sote-uudistus viivästyy valtakunnalli-

sesti, jää Enontekiön kunnalle edelleen mahdollisuus palvelusetelimallin 

käyttöönottoon ja yhteistyöhön yksityisten toimijoiden kanssa.  

Tässä tapauksessa tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun tuottamisen 

vaihtoehtoja olisi perusteltua tarkastella uudelleen. 

 

Asiasta on tehty yritysvaikutusten arviointi, jonka mukaan vaikutukset ovat 

positiiviset.  

Kunnan hallintosäännön 21 §:n kohdan 6 mukaan lautakunnat päättävät talousar-

vion puitteissa tehtäväalueiden palvelurakenteista sekä niiden muutoksista. 

Valtuusto päättää keskeisimmistä palvelurakenteista ja niiden muutoksista. 

Kunnan hallintosäännön 19 §:n kohdan 2 mukaan kunnanhallitus päättää talous-

arvion puitteissa kiinteän omaisuuden myymisestä. 

Oheismateriaali  

1 Yhteenveto vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista 

Tiedoksi 
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Kvalt 15 § Arviointikertomus 2017 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli arviointikertomuksen. 

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus tuo arviointikertomuksessa oleviin 

kysymyksiin ym. vastaukset kunnanvaltuustolle. 

 

Päätöshistoria 

 

Tarkastuslautakunta 20 § 23.4.2018  

 

Ehdotus: 

Aloitetaan arviointikertomuksen laadinta. Kuullaan tarkastuslautakunnan jä-

senten omat arvionsa kunnan ja konsernin taloudellisten ja toiminnallisten 

tavoitteiden toteutumisesta seuraamillansa toimialoilla. 

 

Päätös: 

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan 

jäsenet ja varajäsenet tekevät seuraavaa kokousta varten muistiinpanot arvi-

ointikertomuksen sisällöksi. 

 

------  

 

Tarkastuslautakunta 28 § 29.5.2018  

Arviointikertomus 2017 

 

Ehdotus: 

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2017 arviointikertomuksen ja allekir-

joittaa sen valmistuttua. 

 

Päätös: 

Tarkastuslautakunta laati, hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen 

vuodelta 2017 sekä päätti jättää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tie-

doksi. 

 

Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomuk-

seen syyskuun loppuun 2017 mennessä 

 

Liite   

1 Arviointikertomus 2017 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Kvalt 16 § Vuoden 2017 tilinpäätös 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi tarkastuslautakunnan esi-

tyksen mukaisesti vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 

toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tili-

kaudelta 1.1.-31.12.2017. 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että tilikauden 2017 tulos (ylijäämä) 800.843,12 € 

jätetään tilikauden ylijäämä –tilille. 

 

Käsittely  

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen 

keskeisen sisällön ja vastasi valtuutettujen kirjallisena toimittamiin kysy-

myksiin.  

Päätöshistoria 

 

Tarkastusltk 29.5.2018 § 26 

 

Tarkastuslautakunnan lausunto valtuustolle tilintarkastuskertomuksesta 

 

Tarkastuslautakunnan tulee 

- saattaa tilintarkastuskertomus valtuustolle tiedoksi mahdollisen lau-

sunnon kera 

- esittää kannanottonsa siitä, onko vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyttä-

vissä 

- esittää kannanottonsa siitä, onko kunnan hallintoa ja taloutta hoita-

neille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhalti-

joille myönnettävä vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. 

 

Ehdotus: 

Tarkastuslautakunta tekee esityksensä valtuustolle. 

 

Päätös: 

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi 

tilintarkastuskertomuksen. 

 

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta esittää myönnettä-

väksi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 

jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-

31.12.2017 

 

Kunnanhallitus 16.5.2018 § 118 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti 

-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2017 tulos (ylijäämä) 800.843,12 

€ jätetään tilikauden ylijäämä –tilille 
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- allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauk-

sia. 

 

Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon klo 13.00-13.10, minkä jälkeen ko-

kous jatkui entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely  

Birgitta Eira saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.20. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää 

-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2017 tulos (ylijäämä) 800.843,12 

€ jätetään tilikauden ylijäämä –tilille 

- allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauk-

sia. 

 

Kunnanhallitus 7.5.2018 108 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen esittelyn ja päätti, että 

tilinpäätöksestä päätetään kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2018. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli tilinpäätöksen keskeisen sisällön 

ja totesi, että tilinpäätösasiakirja toimitetaan kokonaisuudessaan keskiviik-

kona.  

Edelleen kunnanjohtaja totesi, että kysymykset tilinpäätöksestä toimitetaan 

kunnanjohtajalle maanantaihin 14.5.2018 mennessä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen esittelyn ja päättää, että 

tilinpäätöksestä päätetään kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2018. 

 

Selostus 

Tilinpäätös jaetaan ja esitellään kokouksessa. 

 

Kunnanhallitus 19.3.2018 § 64 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi tässä vaiheessa.  

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selvitti kunnan tilinpäätöksen keskeisen 

sisällön.  

 

Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen klo 16.35. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
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Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituk-

sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maa-

liskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. 

Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen val-

tuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun lop-

puun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma 

ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 

toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kun-

nan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. 

Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpää-

töksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai por-

mestari. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakon-

sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien 

sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään 

lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin 

varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys val-

tuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa 

ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellai-

sista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, 

jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai 

rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä 

tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kat-

tamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden 

tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuun-

nitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on 

toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tar-

kastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tili-

kauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

Tilinpäätöksen valmistelu on konsernin osalta kesken. Tilinpäätöksen 2017 

keskeinen sisältö esitellään kokouksessa. 

 

Liite  

2 Tilinpäätös 2017 

3 Tilintarkastuskertomus 2017 

 

Tiedoksi  

Lautakunnat 

Vastuuviranhaltijat  

Kirjanpito 
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Kvalt 17 §  Joukkoliikenne ja saavutettavuus     

 

Päätös 

Valtuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen selvittämään lentoliikenteen ja 

samalla myös vt 21 parantamiseen liittyvät toimenpiteet ja järjestämään ja 

selvittämään pikaisesti Muonion linjan ja huolehtimaan siitä, että Ely-keskus 

maksaa sovitun tuen. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Seppo Alätörmänen totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyi kokouk-

sen avauksessa ylimääräisenä ja kiireellisenä yksimielisesti käsiteltäväksi 

Santeri Kirkkalan tuoman asian Joukkoliikenne ja saavutettavuus. Kirkkala 

esittää kunnanvaltuustolle, että se käy keskustelun kunnan saavutettavuudesta 

ja julkisista liikenneyhteyksistä, jotka ovat kunnan elinvoimaisuuden kulma-

kiviä sekä samalla esitetään kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnan-

hallituksen selvittämään ja järjestämään linjan Muonioon pikaisesti ja huo-

lehtimaan, että ELY maksaa sopimuksen mukaisen velkansa. 

 

Puheenjohtaja totesi, että asia on noussut esille myös kunnanhallituksessa. 

Kunnanjohtaja ja kehitysjohtaja selvittivät asiaa valtuutetuille. 

 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi valtuuston käyneen keskustelua saa-

vutettavuudesta ja totesi, että voiko kunnanvaltuusto päättää valtuuttaa kun-

nanhallituksen selvittämään lentoliikenteen ja samalla myös VT 21 parantami-

seen liittyvät toimenpiteet ja järjestämään ja selvittämään pikaisesti Muoni-

on linjan ja huolehtimaan siitä, että Ely-keskus maksaa sovitun tuen.  

Puheenjohtaja kysyi, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti tämän, mikä hy-

väksyttiin yksimielistesti.  

 

Liitteenä on Santeri Kirkkalan kirje. 

 

Liite 

4  Santeri Kirkkalan kirje 
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Kvalt 18 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi valtuutettujen tietoon 

-Valtuutettujen koulutus jatkuu syksyllä kokoustekniikkaan liittyvällä koulu-

tuksella.  

 

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen toi tietoon, että kunnan edustus on käynyt  

vierailulla ministeri Orpon luona mm. poliisiasiassa ja mukana olivat Janne 

Näkkäläjärvi, Santeri Kirkkala ja Jari Rantapelkonen ja Seppo Alatörmänen.  

 

Puheenjohtaja totesi valtuuston puheenjohtajiston julkilausuman: 

”Enontekiön kunta tuomitsee jyrkästi kaikenlaiset rasistiset ääriliikkeet ja 

niiden toiminnan Enontekiöllä. Kunnanvaltuuston on päättänyt vastaanottaa 

kiintiöpakolaisia ja on siten vastuussa heistä ja heidän turvallisuudestaan 

samanarvoisina kuntalaisina kuin muistakin 

Kunnan niin viranhaltija- kuin luottamushenkilöorganisaatiot tekevät kaikken-

sa tämäntyyppisen toiminnan kitkemiseksi pois yhteiskunnasta. Asiassa tehdään 

kiinteää yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa.  

 

Tämä on myös osoitus turvallisuustyhjiön täyttymisestä ei toivotulla tavalla. 

Samalla tässä näyttäytyy edelleen todellinen tarve Enontekiön omalle poliisi-

partiolle. 

 

Enontekiö kunnanvaltuusto 13.6.2018 

 

Seppo Alatörmänen   Birgitta Eira Juha-Pekka Mäntyvaara 

valtuuston pj  valtuuston 1. vpj  valtuuston 2. vpj.” 

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto yhtynee em. julkilausumaan, mikä hyväk-

syttiin yksimielisesti.  

 

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset:   

 

Vammaisneuvosto/Heidi Risto:  

Heidi Risto totesi, että vammaisneuvostossa on käsitelty mm. fyysistä ja hen-

kistä esteettömyyttä ja vammaisneuvosto on tehnyt esityksen kunnanhallituk-

selle fyysiseen esteettömyyteen liittyen kunnanviraston osalta sekä henkisen 

esteettömyyden osalta erilaisiin kulttuuritapahtumiin osallistuminen esim. 

kuljetus. Lisäksi on tullut esille kansalaisopiston toiminnan, erityisryhmien 

toimintamahdollisuuksien ja lähiliikuntamahdollisuuksien turvaaminen eri ky-

lissä ja erityislasten huomioiminen kerhoja ja toimintaa järjestettäessä. 

Lisäksi on suunnitteilla esteettömyyspäivä yhteistyössä vanhusneuvoston kans-

sa. Maakunnallisen vammaisneuvostoon on nimetty Enontekiön edustajaksi Timo 

Leppäjärvi. 

 

Nuorisovaltuusto/Joel Hakala 

Joel Hakala totesi, että on hienoa että nuorisovaltuustossa on kiertosysteemi 

ja eri nuoret pääsevät seuraamaan kunnan päätöksien tekemistä. 

 

Vanhusneuvosto/Ulla-Maija Syväjärvi 

Ulla-Maija Syväjärvi totesi, että syksylle on suunnitelmia vanhusten viikosta 

ja totesi, että hänet on nimetty vanhusneuvostojen maakunnalliseen elimeen. 
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Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Santeri Kirkkala toi tietoon, että maakunnal-

liseen elimeen ei ole vielä esitetty henkilöä sekä kutsui seuraavaan nuoriso-

valtuuston kokoukseen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat.  

 

Valtuustoaloite 

Outi Kurkela:  

-Esitti, että nostetaan palkkioita kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja kun-

nanhallituksessa.  

 

 

Selostus 

  

Kunnan hallintosääntö 120 §: 

”Valtuutettujen aloitteet 

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja 

valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hal-

lintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmis-

teltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmis-

telusta käydään lähetekeskustelu. 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-

tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä 

aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopul-

lisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 

johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 

loppuun.” 

 

 

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset:   
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 

Kunnallisvalitus 
- 12 §, 13 §, 14 §, 16 §. 

 
Kunnallisvalitusohje 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusoikeus 
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksente-
on laillisuusvirheet. 
 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot 
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde) 
 
Valitusaika ja sen alkaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on 
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen vali-
tusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti 
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Li-
säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valitta-
jalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätök-
seen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla 
muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös 
on muuten lainvastainen. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös 
päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa-
timuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on 
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty-
mistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se 
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (te-
lekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolait-
teessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvit-
se täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia hen-
kilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydes-
sä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kunnallisvalitus lähetetään ai-
na lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeu-
denkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myös-
kään,mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi-
reillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 
11.12.2015/1455.) 
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan  
kaupungin kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Käyntiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi 
Telefax: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 481 9484 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon 
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla. 
 

Muutoksenhakukielto 
§:t  10 §, 11 §, 15 §, 17 §, 18 §. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 
136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 


