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ASIALISTA  

 

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

3 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 

4 § Eronpyyntö Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä  

5 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 1 § 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 Satu-Marja Eira-Keskitalo. Janne Näkkäläjärven ja Hannu Rannan 

tilalle ei ole saatu varavaltuutettua.  

 

Puheenjohtaja totesi, että tällä hetkellä paikalla on 14 valtuutettua tai 

varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 28.3.2018 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. 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              4.4.2018 4 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Leena Palojärvi ja Santeri 

Kirkkala. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielises-

ti. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen vapaa-aikasihteeri Inka Alapuranen ja 

henkilöstökoordinaattori Matti Ikonen esittäytyivät.  

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti pöytäkirjantarkastajaksi Leena Palojärveä. Birgitta 

Eira esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Santeri Kirkkalaa.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

11.4.2018 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.  

 

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. 
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Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Khall 3 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se merkitsee aloitteiden johdosta 

tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 ja 2017 valtuustoaloit-

teet loppuun käsitellyiksi lukuun ottamatta seuraavia aloitteita: kutsujen 

toimittaminen sähköpostiin, selvitys postin jakelun heikentämisestä, monikie-

linen kirjastotyöntekijän virka kirjastoautoon ja kirjastolle, vaalitelinei-

den tilanne sekä tapahtumien ja kokouksien ja edustuksen listaamista. Näiden 

osalta aloitteet palautettiin kunnanhallitukselle.  

 

Käsittely 

Kunnanvaltuusto keskusteli aloitteista.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 3.4.2018 78 §  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloittei-

den johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 ja 2017 val-

tuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi. 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa todettiin yksimielisesti teknisenä oikaisuna vuoden 2016 

valtuustoaloitteisiin Hetan kirjasto/ kirjastoauton työntekijän virka ja yh-

teispohjoismaisen kirjastoauton kotipaikkaa ym. koskevaan esitykseen teknise-

nä lisäyksenä/täydennyksenä toimenpiteisiin seuraavat tekstit:  

 

Sivistyslautakunta on päättänyt 7.9.2016 § 87, että Enontekiön sivistyslauta-

kunta kannattaa aloitetta ja esittää asiaa kirjastoautotoimikunnalle. 

Sivistyslautakunta päätti 7.9.2016 § 90 toimittaa aloitteen kirjastoautotoi-

mikunnan käsiteltäväksi. 

 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi Kilpisjärven ja Karesuvannon ky-

län jätteiden käsittelyn parantamista koskevan aloitteen toimenpidettä seu-

raavasti: Kilpisjärven hyötyjäteasema sijoitetaan puhdistamon tien varteen ja 

lupa on myönnetty ja Lapeco on varannut määrärahat, mikä hyväksyttiin yksi-

mielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloit-

teiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuosien 2016 ja 2017 

valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.  

 

Selostus  

Vuonna 2016 ja 2017 jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toi-

menpiteet ovat liitteenä. 

Liite 

1 Luettelo valtuustoaloitteista ja toimenpiteistä 
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Kvalt 4 § Eronpyyntö Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Per-Henrik Tornensikselle eron 

Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valits Kari-Pekka Stoorin La-

pin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävään jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Kari-Pekka Stooria.  

  

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 3.4.2018 81 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Per-Henrik 

Tornensikselle eron Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsee 

henkilön Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävään jäljellä olevaksi toimi-

kaudeksi. 

 

Kunnanjohtaja poistui kokouksesta tämän pykälän lopussa.  

Merkitään, että kunnanhallitus piti tämän jälkeen tauon klo 16.35-16.45, min-

kä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Per-Henrik 

Tornensikselle eron Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsee 

henkilön Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävään jäljellä olevaksi toimi-

kaudeksi. 

 

Selostus 

Per-Henrik Tornensis on ilmoittanut ettei voi toimia lautamiehenä. Sähköposti 

on nähtävillä kokouksessa.  

 

Kunnanvaltuusto on valinnut 12.6.2017 toimikaudekseen Lapin käräjäoikeuteen 

Enontekiön kunnasta kolme lautamiestä seuraavasti: 

Minna Juuso 

Per-Henrik Tornensis 

Berit-Ellen Juuso 

 

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

see lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valitta-

vien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön 

ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 

 

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

käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, 

joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja 

jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. 

 

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

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

sessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan 
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suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisi-

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

ajoa harjoittava henkilö. 
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Kvalt 5 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi valtuutetuille tietoon seuraavat asiat:  

- Tilinpäätös 2017 on kunnan osalta valmistunut, mutta konsernin osalta ei. 

Kunnan osalta tulostavoite on ylitetty. 

- Valtuutettujen koulutus jatkuu; mm. Antti Rantakokko tulee kertomaan koke-

muksestaan kuntahallinnossa touko-kesäkuussa.  

- VoimaSanomat – Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan liittyvä lehti, 

joka jaettiin valtuutetuille  

- Poliisiasiatilanne. Poliisihallinto on vastannut kunnan kirjeeseen. Polii-

si viittaa vastauksessaan mm. vähentyneisiin resursseihin.  

 

Valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen totesi, että valtuuston kalustami-

sen osalta yksi palaveri on järjestetty ja työ jatkuu.  

 

Valtuustoaloitteet  

 

Elina Rousu-Karlsen teki seuraavat kirjalliset valtuustoaloitteet:  

- ”Norjan kieli otettaisiin Enontekiön kunnan opetussuunnitelmaan.” 

- ”Enontekiön kunnan liikuntatilat ilmaiseksi kaikkien kuntalaisten käyt-

töön.”  

 

Birgitta Eira teki seuraavat kirjalliset valtuustoaloitteet: 

- ”Vaalitelineet siirretään vaalilautakunnan vastuulle. Vaalilautakunta pys-

tyttää, kerää pois vaalitelineet kylittäin vaalien yhteydessä. Puolueet vas-

taavat mainosten laittamisesta.” 

- ”Enontekiön kunta toimii aktiivisesti sen eteen, että kuntaa saadaan muo-

vinkeräyspisteet Hettaan, Kilpisjärvelle ja Karesuvantoon”.  
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 

Kunnallisvalitus 
§ 3, § 4. 
 
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 
§ 1, § 2, § 5. 
 
Muutoksenhakukielto 

MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopi-
muksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä. 


