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ASIALISTA  

 

 

86 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

87 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

88 § Enontekiön kuntastrategian hyväksyminen  

89 § Hallintosäännön muuttaminen  

90 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099065 kiinteistöjen kunnostus, 

kustannuspaikkaan 099059 Karesuvannon koulu/päiväkoti 

91 § Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä/Pentti Mäkitalo 

92 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen 

93 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2018 

94 § Enontekiön kunnan turvallisuus ja talousarvion 2018 muuttaminen 

95 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 86 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Helinä Hautamäen tilalla 

on Mika Heikura, Sari Keskitalon tilalla on Leena Palojärvi ja Unto Kultiman 

tilalla on Alpo Peltovuoma. Birgitta Eiran, Elli-Maria Kultiman, Janne Näkkä-

läjärven ja Hannu Rannan tilalle ei ole saatu varavaltuutettua.  

 

Puheenjohtaja totesi, että tällä hetkellä paikalla on 13 valtuutettua tai 

varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 13.12.2017 ja toimitettu 

samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle 

ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset. 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 

 

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 87 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Outi Kurkela ja Jaakko Ala-

mattila. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti 

siten, että käsitellään kiireellisenä kunnanhallituksen valmistelema Enonte-

kiön kunnan turvallisuutta ja talousarvion 2018 muuttamista koskeva asia. 

 

Käsittely 

Pentti K. Keskitalo esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajiksi Outi Kurke-

laa ja Jaakko Alamattilaa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

Kunnanjohtaja totesi, että kunnanhallitus on valmistellut Enontekiön kunnan 

turvallisuutta ja talousarvion 2018 muuttamista koskevan asian. Puheenjohtaja 

tiedusteli voidaanko asia ottaa kiireellisenä käsiteltäväksi, minkä valtuusto 

hyväksyi yksimielisesti. Edelleen puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään 

viimeisenä asiana ennen kohtaa Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

27.12.2017 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 
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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 88 § Enontekiön kuntastrategian hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä yksimielisesti liitteenä olevan Enontekiön 

kuntastrategian 2025 kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 11.12.2017 335 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 

olevan Enontekiön kuntastrategian 2025 kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuk-

sen mukaisesti.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystä seuraavasti, minkä halli-

tus hyväksyi yksimielisesti.  

Lisättiin kohtaan Terveys on hyvinvointimme edellytys toimenpiteiksi seuraa-

vat suunnitelmat: 

-Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemista ja vanhusten palveluista 

-Lasten ja nuoreten hyvinvointisuunnitelma.  

Lisättiin kohtaan Yhteistyö on elinvoiman perusta Enontekiö on yritysmyöntei-

nen kunta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 

olevan Enontekiön kuntastrategian 2025. 

 

Selostus 

 

Kuntalain mukaan kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää 

kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategialla 

on keskeinen asema kunnan toiminnan ohjaamisessa. 

Valtuusto on talousarvion 2016 yhteydessä päättänyt, että kunnassa valmistel-

laan pitemmän aikavälin kuntastrategia. Edellinen kuntastrategia on hyväksyt-

ty vuonna 2012. Kuntastrategia tarkistetaan kuntalain mukaan vähintään kerran 

valtuuston toimikaudessa.  

 

Kunnanhallitus on 11.4.2016 hyväksynyt kuntastrategian laadintaprosessin seu-

raavasti:  
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Kunnanhallitus on hyväksynyt 9.5.2016 valmistelun lähtökohdat seuraavasti:  

- Uuden kuntalain asettamat vaatimukset (+muut lait) 

- Itsehallintoalueuudistus 

- Muutostrendit ja toimintaympäristön muutokset 

- Enontekiön ja enontekiöläiset erityispiirteet 

- Johtamisen ja hallinnon muutos 

- Arvoperustainen strategia 

 

Lisäksi kunnanhallitus on 27.2.2017 pyytänyt lausunnot 31.3.2017 mennessä 

kunnan verkkosivulla kuntalaisilta, yrittäjiltä, yhdistyksiltä, vapaa-ajan 

asukkailta, kuntakonsernilta, Käsivarren paliskunnalta, Näkkälän paliskunnal-

ta, Metsähallitukselta (Enontekiön toimipiste) ja Saamelaiskäräjiltä.  

 

 

Uusi kuntastrategia on arvopohjainen. Valmistelua on tehty mm. kylätilaisuuk-

sissa, valtuustoseminaareissa, kunnanhallituksessa, johtoryhmässä ja virasto-

kokouksessa. Strategiavalmistelun osana on suoritettu kysely em. tilaisuuk-

sissa. Strategiassa on pyritty mahdollisimman hyvin huomioimaan esille tul-

leita asioita. Tavoitteena on ollut saada tiivis kokonaisuus.  

 

Liite 

1 Kuntastrategia 2025 -luonnos 

 

Tiedoksi 

Lautakunnat 

Vastuuviranhaltijat 
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Kvalt 89 § Hallintosäännön muuttaminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Enontekiön kunnan hallinto-

säännön liitteen mukaisena ja että se tulee voimaan heti.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 19.12.2017 354 § 

 

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Enontekiön kun-

nan hallintosäännön liitteen mukaisena ja että se tulee voimaan heti.  

 

Selostus 

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, ta-

louden hoitamisesta sekä toimivallasta henkilöstöasioissa.  

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.5.2017 hallintosäännön ja se on tullut voi-

maan 1.6.2017. Samalla kunnanvaltuuston päätti, että hallintosääntöä tarkas-

tellaan ja muutetaan tarvittaessa.  

 

Hallintosääntöä on tarpeen päivittää esille tulleiden asioiden osalta.  

 

Hallintosäännön muutostarpeita on käsitelty mm. johtoryhmässä ja kysytty toi-

mialajohtajilta ja –vastaavilta muutostarpeita.  

 

Kunnanhallitus kävi 11.12.2017 evästyskeskustelun hallintosäännön muuttamisen 

valmisteluun.  

 

Hallintosäännön muutokset ovat merkitty siten, että lisäykset on merkitty 

punaisella ja poistettavat kohdat on yliviivattu. 

 

Liite 

2 Hallintosääntö 

 

Tiedoksi 

Lautakunnat 

Vastuuviranhaltijat 
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Kvalt 90 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099065 kiinteistöjen kun-

nostus, kustannuspaikkaan 099059 Karesuvannon koulu/päiväkoti 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti: 14 000€ investointimäärärahan siirtoa 

kohteesta: 099065 Kiinteistöjen kunnostus(14 000€), kustannuspaikalle 099059 

Karesuvannon koulu/päiväkoti (37 000€). 

Karesuvannon koulun muutostöiden/remontoinnin investointikustannukseksi muo-

dostuu yhteensä 51 000€. 

 

Päätöshistoria  

 

Kunnanhallitus 11.12.2017 343 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

Käsittely 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 17.05-17.10, minkä jälkeen puheenjohta-

ja totesi kokouksen jatkuvan siten, että Outi Kurkela on saapunut kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria  

 

Elinvoimalautakunta 16.11.2017 § 96  

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

 

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle: 14 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta: 099065 

Kiinteistöjen kunnostus(14 000€), kustannuspaikalle 099059 Karesuvannon kou-

lu/päiväkoti (37 000€). 

 

Karesuvannon koulun muutostöiden/remontoinnin investointikustannukseksi muo-

dostuu yhteensä 51 000€. 

 

Selostus: 

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 30.5.2017 §67 alla olevan mukaisesti. 

Alkuperäiseen kustannusarvioon on toteutunut ylitystä 13 565€, tämä johtuu 

alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaa: ilmastoinninjärjestämisestä, piha-

alueen murskettamisesta sekä osittaisesta pihavalaistuksen uusimisesta. Pur-

kutöiden yhteydessä paljastui myös olemassa olleita kosteusvaurioita jotka 

korjattiin remontin yhteydessä. 

 

Tekn.ltk. 67 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116 JYPPYRÄN 

KAAVATIET KOHTEESEEN: KARESUVANNON KOULU / RYHMÄPÄIVÄKODIN VAATIMAT 

MUUTOSTYÖT KOULUN TILOIHIN. 

 

Selostus: 
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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 

 

 

Kohteen vastuuviranomaisena toimii rakennusmestari-rakennustarkastaja. 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

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

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta
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Kvalt 91 § Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä/Pentti Mäkitalo 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti Pentti Mäkitalolle eron tarkastuslauta-

kunnan jäsenyydestä. 

 

Kunta kiittää Pentti Mäkitaloa työstä Enontekiön kunnan hyväksi. 

 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakuntaan Pentti Mäkitalon 

sijaan Heikki Järvistön.  

 

Käsittely 

Taru Mäkitalo esitti valittavaksi tarkastuslautakuntaan Pentti Mäkitalon si-

jaan Heikki Järvistön. Outi Kurkela, Santeri Kirkkala ja Elina Rousu-Karlsen 

kannattivat esitystä.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 11.12.2017 337 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto myöntää 

Pentti Mäkitalolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. 

 

Kunta kiittää Pentti Mäkitaloa työstä Enontekiön kunnan hyväksi. 

 

Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaa Pentti Mäkitalon sijaan uuden 

jäsenen. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että kunta kiittää Pentti Mäkitaloa työstä Enonte-

kiön kunnan hyväksi, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto myön-

tää Pentti Mäkitalolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. 

 

Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaa Pentti Mäkitalon sijaan uuden 

jäsenen. 

 

Selostus 

 

Pentti Mäkitalo on toimittanut kuntaan 20.11.2017 

seuraavan sähköpostiviestin: ”Eroan tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. 

Pentti Mäkitalo” 

 

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017-2021 

 

Jäsen  Varajäsen 

Birgitta Eira 

puheenjohtaja 

Oula-Matti Palojärvi 

 

Hannu Ranta 

varapuheenjohtaja 

Nils-Henrik Valkeapää 

 

Pentti Mäkitalo Helinä Hautamäki 
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Alpo Vuontisjärvi 

 

Alpo Peltovuoma 

 

Ulla-Maija Syväjärvi 

 

Sannamari Blinnikka-

Tyrväinen 

 

 

Tiedoksi 

Pentti Mäkitalo (ote) 

Heikki Järvistö (ote) 

Tarkastuslautakunta 

Luottamushenkilökortisto 
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Kvalt 92 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto   

- päätti yhdenmukaisesti ja yhteisymmärryksessä Muonion kunnan kanssa Muoni-

on-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttamisesta. Päätös tulee 

voimaan 31.12.2017, kun valtuustot ovat tehneet tätä koskevat yhteneväiset 

päätökset; sekä 

 

- valtuutti kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista täy-

täntöönpanotoimista.  

 

Päätöshistoria  

 

Kunnanhallitus 19.12.2017 355 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, 

että se  

- päättää yhdenmukaisesti ja yhteisymmärryksessä Muonion kunnan kanssa Muo-

nion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttamisesta. Päätös tu-

lee voimaan 31.12.2017, kun valtuustot ovat tehneet tätä koskevat yh-

teneväiset päätökset; sekä 

 

- valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista täy-

täntöönpanotoimista.  

Selostus 

Kunnanvaltuusto päätti 31.5.2017 § 30 

 

-siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvas-

tuun perusterveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön terveydenhuol-

lon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille; 

-liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopimuslain 

10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin palveluk-

seen nk. vanhoina työntekijöinä sen mukaan, kun tätä koskevassa yk-

sityiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopimuksessa sovitaan;  

-valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisis-

ta Enontekiön kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden 

siirrosta Lapin sairaanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tar-

vitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun 

siirron edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeu-

den luovutuksesta, jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvas-

tuun toteuttamiseen; 

-perustaa yhdessä Muonion kunnan kanssa perusterveydenhuollon neu-

vottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon 

palvelujen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädet-
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tyjen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta voi tehdä 

esityksiä Muonion ja Enontekiön kunnille sekä sairaanhoitopiirille; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisymmär-

ryksessä Muonion kanssa kuntayhtymän perussopimuksen 29 §:ssä tar-

koitetulla tavalla sen jälkeen, kun edellytykset järjestämisvastuun 

siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täyttyneet, ja tuomaan tätä 

koskevan esityksen valtuustolle;    

-järjestämisvastuun siirto tulee voimaan syksyllä 2017, ja sen 

edellytyksenä on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät 

yhteneväiset päätökset, ja  

-valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaati-

mista täytäntöönpanotoimista. 

Lisäksi edellytetään, että nykyinen palveluverkosto tulee Enonteki-

öllä säilyä ja kustannustaso ei saa merkittävästi nousta. 

Kunnanhallitus antoi viranhaltijoille tehtäväksi korjata liitemate-

riaalissa olevat asiavirheet, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

Järjestämisvastuun siirto Lapin sairaanhoitopiirille tuli voimaan 1.10.2017. 

Järjestämisvastuun siirron seurauksena Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymälle ei jäänyt enää sen perussopimuksen mukaisia tehtäviä.  

 

Jo yllä mainitussa päätöksen yhteydessä todettiin, että järjestämisvastuun 

siirtäminen merkitsee nykyisen Muonion-Enontekiön terveydenhuollon nykyisen 

kuntayhtymän lakkauttamista. Sille ei jää mitään sen nykyisen perussopimuksen 

mukaisia tehtäviä hoidettavaksi tilanteessa, jossa koko järjestämisvastuu 

siirtyy. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä lakkautetaan val-

tuustojen päätöksellä ja kuntayhtymän loppuselvityksen mukaan jäljelle jäävät 

varat jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Kuntayhtymän lak-

kauttaminen edellyttää molempien jäsenten eli Muonion ja Enontekiön kuntien 

yhtenäistä näkemystä ja sopimusta asiasta. Kuntayhtymä on perusteltua lak-

kauttaa nyt sen jälkeen, kun järjestämisvastuun siirto on tapahtunut, toisin 

sanoen, kun järjestämisvastuun siirto on toteutunut ja purkamisen valmistele-

vat tehtävät on saatettu päätökseen. 

 

Kunnanvaltuuston päätöksessä 31.5.2017 tarkoitetut toimet eli henkilöstön 

siirtyminen ja muut liikkeenluovutukseen liittyvät toimet on jo toteutettu. 

Kuntayhtymän kirjanpidon päättäminen ja tilinpäätöksen laatiminen (päättävä 

tase) on vielä kesken, ja se toimitetaan välittömästi sen valmistuttua tilin-

tarkastajalle. Muut kuntayhtymän lakkauttamista edellyttävät loppuselvitys-

toimet on saatettu päätökseen. Kuntayhtymä voidaan siten kuntien yhdenmukai-

sella päätöksellä lakkauttaa. Perussopimuksen 29 §:n mukaan kustannusten, 

velkojen ja sitoumusten täyttämisen jälkeen jäävät varat jaetaan jäsenkunnil-

le kuntien jäsenkuntaosuuksien mukaisessa suhteessa.   

 

Kunnanhallitus valvoo, että perussopimuksen mukaiset toimet kuten kuntayhty-

män jäljellä olevan omaisuuden mukainen jako jäsenkuntien välillä toteutetaan 

perussopimuksen mukaisesti ja tätä koskeva loppuselvitys, johon liitetään 

kuntayhtymän tilintarkastettu päättävä tase, liitetään tähän selvitykseen.  
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Tiedoksi 

Muonion kunta 

Hyvinvointilautakunta 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              20.12.2017 16 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 93 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 

2018 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa valtuuston kokouspäivät kun-

nanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen valtuusto piti tauon klo 17.55-18.15, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa ovat paikalla kaikki 

ennen taukoa läsnä olleet, joten kokous jatkuu laillisena ja päätösvaltaise-

na.  

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 11.12.2017 341 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät. 

 

Kunnanhallitus antoi viranhaltijoille tehtäväksi valmistella em. kokouspäivät 

huomioiden kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 

2018, mikä tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että se vahvistaa valtuuston kokouspäivät 

kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät. 

 

Kunnanhallitus antaa viranhaltijoille tehtäväksi valmistella em. kokouspäivät 

huomioiden kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 

2018, mikä tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa valtuuston kokouspäi-

vät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Selostus 

 

Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi on kuvattu 

asiakirjassa, joka esitellään kokouksessa.  

 

Asiakirja sisältää Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvien toiminto-

jen aikataulun, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä pidemmän aikajakson ai-

kana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla tarkoituksena on helpottaa ja 

jäntevöittää talousprosessia, toimielinten, vaikuttajaelinten ja foorumien 

sekä muiden kokousten yhteensovittamista. Aikataulutusta joudutaan vuoden 

kuluessa tarkentamaan, mutta vuoden alussa vuosikelloon merkitään ainakin 

suunnittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, lautakuntien, vaikuttaja-

elinten kokoukset, foorumit sekä tärkeät määräajat, kuten talousarvion ja -

suunnitelman valmisteluaikataulu. Asiakirja laitetaan kunnan sisäiseen verk-

koon ja verkkosivulle.  

 

Liite 

3 Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi  
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Tiedoksi 

Lautakunnat 

Vastuuviranhaltijat 

Kirjaamo 
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Kvalt 94 § Enontekiön kunnan turvallisuus ja talousarvion 2018 muuttaminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvioon 2018 hallinnon 

toimialalle ylimääräisen 100.000,00 euron määrärahan Enontekiön kunnan ja 

kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. 

Määrärahan toimeenpanovaltuudet jätettiin kunnanvaltuustolle. Kunnanhallituk-

sen tulee laatia suunnitelma määrärahan käytöstä, mikäli Enontekiön poliisi-

partio lakkautetaan. Suunnitelma tuodaan valtuuston päätettäväksi. Suunnitel-

man tulee taata kuntalaisten hyvinvointi ja alueen elinvoima.  

 

Käsittely 

Taru Mäkitalo esitti loppuun seuraavan muutoksen: Määrärahan toimeenpanoval-

tuudet jätettiin kunnanvaltuustolle. Kunnanhallituksen tulee laatia suunni-

telma määrärahan käytöstä, mikäli Enontekiön poliisipartio lakkautetaan. 

Suunnitelma tuodaan valtuuston päätettäväksi. Suunnitelman tulee taata kunta-

laisten hyvinvointi ja alueen elinvoima. Mika Heikura, Jaakko Alamattila, 

Leena Palojärvi, Pentti K. Keskitalo, Elina Rousu-Karlsen, Santeri Kirkkala, 

Piia Juuso, Outi Kurkela, Juha-Pekka Mäntyvaara, Ulla Keinovaara ja Alpo Pel-

tovuoma kannattivat esitystä.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 19.12.2017 357 §  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon 

2018 hallinnon toimialalle ylimääräisen 100.000,00 euron määrärahan Enonteki-

ön kunnan ja kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. 

Määrärahan toimeenpanovaltuudet annetaan kunnanhallitukselle, mikäli Enonte-

kiön poliisipartio lakkautetaan. Turvallisuusmäärärahan käytöstä tulee laatia 

suunnitelma, joka takaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman. 

 

Selostus 

Enontekiön kunta on vaarassa jäädä ilman omaa poliisia vuoden 2018 alusta. 

Lapin poliisin suunnitelmissa on hoitaa Enontekiön poliisitarpeet Kittilästä, 

Kolarista tai Muoniosta.  

 

Enontekiön kunta on pyrkinyt vaikuttamaan Enontekiön kunnan turvallisuuden 

heikkenemissuunnitelmiin mm. 

- luottamushenkilöiden vaikuttamistyö Lapin poliisiasiain neuvottelukun-

nassa 

- tapaamalla Lapin poliisipäällikön Rovaniemellä 29.9.2017 

- lähettämällä asiantuntijalausunnon hallintovaliokunnalle 23.10.2017: 

Enontekiön kunta ei hyväksy Lapin poliisin suunnitelmaa hoitaa Enonte-

kiön alueen poliisi- ja turvallisuustehtävät Kittilästä tai Muoniosta 

ja vaatimus yhdestä omasta poliisipartiosta 

- esittämällä Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle 

14.12.2017, että Enontekiön poliisipartiota ei lakkauteta eikä tehtäviä 

hoideta muista kunnista. Lisäksi on esitetty että Enontekiön poliisi-

partion toimintaan varataan 200.000,00 euroa (kaksisataatuhattaeuroa) 
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ja se korvamerkitään Enontekiön poliisipartion toimintaan valtion talo-

usarviossa 2018 

- lähettämällä kaksi kirjettä poliisiasiasta Lapin kansanedustajille 

6.9.2017 ja 15.11.2017 

- ottamalla sähköpostitse yhteyttä sisäasianministeriin ja sisäasianmi-

nisteriön kansliapäällikköön 

- esitys sisäministeri Paula Risikolle 14.12.2017 yhden poliisipartion 

nimeämisestä Enontekiön poliisipartioksi ja partion asemapaikka Enonte-

kiön poliisiasema 

- poliittiset ryhmittymien yhteydenotot mm. puolueiden kansanedustajiin 

 

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus turvallisuuteen. Enontekiön kunta 

arvioi, että turvattomuuden tunne tulee kasvamaan poliisin suunnitelmista 

johtuen. Enontekiöläisten ja Enontekiön alueella olevien ihmisten oikeus tur-

vallisuuteen vaarantuu. 

 

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa 

ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkupe-

rän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden 

tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Poliisin vasteajat Enontekiöl-

lä ovat huomattavasti suuremmat kuin muissa Lapin kunnissa. Poliisin suunni-

telmat Enontekiön poliisipartion lakkauttamisesta tulevat lisäämään vas-

teaikoja. Enontekiön kunnan alueen ihmiset eivät ole yhdenvertaisia lain 

edessä. Eriarvoisuus tulee kasvamaan. Turvallisuus on myös ihmisoikeuskysy-

mys. 

 

Perustuslain (121 §) mukaan kunnilla on itsehallinto. Kuntalain (1 §) tarkoi-

tuksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistu-

mis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Kunta 

edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asuk-

kailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestä-

vällä tavalla. Mikäli Enontekiöllä, kolmen valtakunnan raja-alueella, ei ole 

omaa poliisipartiota, tulee kuntalaisten hyvinvointi heikkenemään ja elinvoi-

maisuudelta murtuu turvallinen ja yhdenvertainen perusta yrittämiselle ja 

elinkeinojen harjoittamiselle. Enontekiön kunnan on löydettävä keinot kunta-

laisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman takaamiseksi turvallisessa toimin-

taympäristössä, Enontekiöllä. 

 

Kuntalain (6 §) mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa 

tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Laissa sääde-

tään myös siitä, kun tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kun-

tien kanssa (lakisääteinen yhteistoiminta). Kunta voi sopimuksen nojalla ot-

taa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä. 

 

Enontekiön kunnan intresseissä on laatia suunnitelma asukkaiden hyvinvoinnin 

ja alueen elinvoiman turvaamiseksi ja edistämiseksi. Suunnitelmassa käsitel-

lään mm. sellaisia asioita kuin  

- oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen 

- yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen 

- rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattami-

nen 

- yhteistoimintaa Lapin poliisin, pelastuslaitoksen ja muiden viranomais-

ten ja toimijoiden ml. yhteisöt ja alueen asukkaat.  
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Enontekiön kunnan on perusteltua osoittaa ja varata määräraha 100.000,00 eu-

roa Enontekiön turvallisuuden takaamiseksi. Enontekiön poliisipartio jää 

eläkkeelle ja se lakkautetaan maaliskuusta 2018 alkaen. Lisäksi Lapin poliisi 

aikoo hoitaa Enontekiöllä joitakin poliisitehtäviä Muoniosta, Kolarista tai 

Kittilästä käsin. Tämä ei ole kuitenkaan riittävä turvallisuuden takaamiseksi 

ja siksi po. määrärahan käytöstä tehdään erillinen turvallisuussuunnitelma 

Enontekiölle. Tämä määräraha pienentää kunnan vuoden 2018 taloudellista ta-

voitetta ollen kuitenkin ylijäämäinen 100.000,00 euroa. 

 

Tiedoksi 

Kirjanpito 

Kunnanjohtaja
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Kvalt 95 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat:  

- Kiinteistöyhtiöselvitys 

- Valtuuston koulutukset jatkuvat tammikuussa 2018 

- Kunnanvirasto on suljettuna 22.12.2017-1.1.2018 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toivotti kunnanviraston ja virkamiesten puo-

lesta luottamushenkilöille kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja toivotti Rauhal-

lista Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta.  

 

 

Valtuustoaloitteet  

 

Ei ollut. 

 

Valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen kiitti valtuutettuja, luottamus-

henkilöitä ja viranhaltijoita työstä Enontekiön kunnan hyväksi sekä toivotti 

Hyvää Joulua kaikille ja toivoi, että vuosi 2018 tuo kaikkea hyvää ja ennen 

kaikkea turvallisuutta.  
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Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2)   
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä   
    20.12.2017  86-95   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 86,87,95. 

 
 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 
       
pykälät      88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.    30 päivää 
 
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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Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

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 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


