
Enontekiön kunta   Pöytäkirja   3. 

Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.5.2019 klo 17.00-19.48 

 (valtuustoseminaari klo 13) 

 

  

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

SAAPUVILLA  Alamattila Jaakko   Kultima Elli-Marja 

OLLEET JÄSENET   Alatörmänen Seppo   Kultima Unto 

 Eira Birgitta  Kurkela Outi 

  Hautamäki Helinä   Mäkitalo Taru 

 Juuso Piia   Mäntyvaara Juha-Pekka 

 Keinovaara Ulla  Näkkäläjärvi Janne 

 Keskitalo Pentti K.  Palojärvi Leena 

 Kirkkala Santeri (etä) Ranta Hannu 

     Rousu-Karlsen Elina 

     Palojärvi Oula-Matti, vv. 

       

    

  

   

 

MUUT SAAPUVILLA Rantapelkonen Jari, kunnanjohtaja 

OLLEET   Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

Per-Jona Labba, nuorisovaltuuston edustaja (etä) 

Risto Heidi, vammaisneuvoston edustaja  

Syväjärvi Ulla-Maija, vanhusneuvoston edustaja 

Hettula-Veli Matti, toiminnanjohtaja, Tunturi-Lapin Kehi-

tys ry. § 13 

Ikonen Matti, henkilöstöjohtaja § 14 

Lämsä Kimmo, tekninen johtaja § 16  

 

   

   

   

ASIAT  § 12 – 19 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

     

 

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Piia Juuso  Janne Näkkäläjärvi 

  

 

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

TÄÄN YLEISESTI  15.5.2019  

NÄHTÄVÄNÄ   



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              8.5.2019 2 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

 

 

 

ASIALISTA  

 

12 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

13 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

 

14 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 

 

15 § Periaatepäätöksen tekeminen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä 

 

16 § Investointimäärärahan siirtoesitys 

 

17 § Vuorovaikutuksen kehittäminen  

 

18 § Korruption torjunta ja eettisyys kunnan toiminnassa 

 

19 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 12 § 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 tilalle on 

kutsuttu Oula-Matti Palojärvi. Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 17 val-

tuutettua tai varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 30.4.2019 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 13 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Piia Juuso ja Janne Näkkä-

läjärvi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnan-

johtaja Veli-Matti Hettula esittäytyi ja selvitti tulevaisuuden Tunturi-

Lapille tärkeitä asioita.  

 

Käsittely 

Leena Palojärvi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Piia Juusoa ja Helinä Hauta-

mäki Janne Näkkäläjärveä. 

 

Selostus 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

15.5.2019 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

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

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

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

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 14 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen esitteli henkilöstöraportin pääsisällön. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 25.4.2019 § 103 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 

2018 ja toimittaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 13.30-13.40, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen selvitti henkilöstöraportin keskeisen sisäl-

lön. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2018 ja toimittaa 

sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus  

Kunnan henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa organisaation henki-

löstönvoimavaroista ja niissä tapahtuneista muutoksista. Raportin avulla voi-

daan arvioida muutos- ja kehityssuuntia, joilla voidaan edesauttaa henkilös-

tön työkykyä pitkäjänteisesti.  

 

Henkilöstöraporttiin on kerätty keskeisiä tietoja kunnan henkilöstöstä vuo-

delta 2018 mm. henkilöstönmäärästä, henkilöstökuluista, ikäjakaumasta, saira-

uspoissaoloista ja työnantajan toimenpiteistä työhyvinvoinnin tukemisessa. 

 

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 on liitteenä. 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Liite  

1 Henkilöstöraportti 2018  

 

Tiedoksi 
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Kvalt 15 § Periaatepäätöksen tekeminen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 

 

Merkitään, että Birgitta Eira jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Eriävä 

mielipide on liitteenä 2.  

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 18.30-18.45, minkä 

jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan sa-

malla kokoonpanolla kuin ennen taukoa.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Oula-Matti Palojärvi, Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria 

Kultima, Ulla Keinovaara, Leena Palojärvi, Jaakko Alamattila, Helinä Hautamä-

ki ei sanotun kannattaa kannattivat esitystä. 

 

Birgitta Eira esitti, että tässä kokouksessa ei hyväksytä periaatepäätöstä 

Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä. Esitystä ei kannatettu.   

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 25.4.2019 § 102 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että val-

tuusto tekee periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä selostusosas-

sa mainituin perusteluin. Valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin val-

tuuston päätettäväksi.   

 

Kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että myyntiasian 

valmistelussa huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädösten mää-

räykset.  

 

Edelleen kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että myyn-

tiprosessin valmisteluun osoitettava määräraha tuodaan valtuuston päätettä-

väksi kun tarvittava euromäärä selviää.  

Ohjausryhmään lisätään henkilöstön edustaja.  

 

Käsittely  

Jaakko Alamattila ja Outi Kurkela ilmoittivat olevan esteellisiä ja poistui-

vat kokouksesta.  

 

Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti Jaakko Alamattilan tilalle pöytä-

kirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Unto Kultiman.  

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys (lisäys): 

Ohjausryhmään lisätään henkilöstön edustaja.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee peri-

aatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä selostusosassa mainituin pe-

rusteluin. Valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuuston päätet-

täväksi.   
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että myyntiasian valmistelussa 

huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädösten määräykset.  

 

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että myyntiprosessin val-

misteluun osoitettava määräraha tuodaan valtuuston päätettäväksi kun tarvit-

tava euromäärä selviää.  

 

Selostus 

Enontekiön Sähkö Oy on Enontekiön kunnan kokonaan omistama yhtiö, jonka teh-

tävänä on sähkönjakelutoiminta Enontekiön kunnan alueella. Sähkönjakeluverkon 

keski-ikä on n. 30 vuotta ja vanhimmat osat on rakennettu jo 1950-luvulla. 

Verkosto on osiltaan tulossa käyttöikänsä päähän lähivuosina, minkä vuoksi 

verkosto vaatii mittavia korvausinvestointeja. Enontekiön sähkönjakeluverk-

koon tarvitaan investointeja seuraavien vuosien aikana noin 850 000 euroa 

vuodessa.   

 

Enontekiön Sähkö Oy on uudistanut vuosina 2015-2016 sähkölinjan (Karesuvanto-

Kilpisjärvi). Investointiin saatiin valtion tukea. Yhtiö ei ole pystynyt ta-

loudellisesti varautumaan investointien toteuttamiseen ja näköpiirissä ei ole 

että se pystyisi vastaisuudessakaan. 

 

Yhtiön myynti on ollut esillä vuosien aikana useaan otteeseen. 

 

Enontekiön kunta ja Enontekiön Sähkö Oy ovat selvittäneet yhtiön tulevaisuut-

ta ja keskustelleet vuosina 2017-2018 mm. työ- ja elinkeinoministeriön kanssa 

yhtiön tilanteesta ja avustusmahdollisuuksista.  

 

Eduskunta on hyväksynyt 13.3.2019 seuraavan vuoden 2019 lisätalousarvion: 

60. Energiapolitiikka 

42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)  

Valtuus 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa sitoutua enin-

tään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköver-

kon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei 

omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. 

 

Em. tukipäätös edellyttää, että kunta ei omista suoraan tai välillisesti 

Enontekiön Sähkö Oy:tä. 

 

Kuntaliiton mukaan myyntiprosessissa tulee huomioida mm. sähkömarkkinalain 

vaatimukset ja ko. valtiontukimääräykset ja –säännökset sekä näiden edellyt-

tämät toimet myyntiprosessissa, kuten riippumaton, puolueeton arvio (mielui-

ten 2 kpl) myynnin kohteen arvosta, julkinen kilpailutus, markkinaperusteinen 

hinta (ei sisälly kiellettyä valtiontukea). 

  

Yhtiön myyntiprosessi valmisteluineen vaatii ulkopuolisia asiantuntijoita, 

jotka tuntevat hyvin sähkömarkkina-alan ja ko. valtiontukisäädökset. Yhtiön 

arvon määrittämiseksi tarvitaan riippumattomat ja puolueettomat arvioijat ja 

koko myyntiprosessin toteuttamiseen alan konsultti. 

 

Em. syistä talousarvioon tulisi varata määräraha myynnin valmisteluun. Tämän 

hetkisen arvion mukaan varattava summa olisi 100 000 euron luokkaa. 
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Kunnanhallitus tullee nimeämään valmistelun tueksi ohjausryhmän, jota johtaa 

kunnanjohtaja ja jonka kokoonpano voisi olla valtuuston puheenjohtaja, halli-

tuksen puheenjohtaja, Enontekiön Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Enon-

tekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.  

 

Liite  

2 Eriävä mielipide 

 

Valmistelijat  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arvio  

Vaikutukset merkittävät. 

 

Tiedoksi
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Kvalt 16 § Investointimäärärahan siirtoesitys 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla selvittämässä asiaa ja totesi avus-

tuspäätöksen tulleen kuntaan.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 25.3.2019 § 62 

 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle investointimäärära-

han siirtoa ja investointiohjelman muuttamista seuraavasti: 

Kohteelta lämpölaitos (100 000€) siirretään vuodelle 2020 ja määräraha 

60 000€ siirretään kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Pohjois-Kilpisjärven asemakaava (50 000€) siirretään 20 000€ koh-

teelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Kiinteistöjen kunnostus (100 000€) siirretään 20 000€ kohteelle 

Liikuntahalli. 

Siirrettävä määräraha yhteensä 100 000€. 

 

Liikuntahallin investointimäärärahaksi tulee yhteensä 1 999 000 €, josta ha-

ettavan avustuksen osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 

1 399 300€.  

Investointia ei aloiteta rakentamisen osalta, mikäli avustuspäätös on kiel-

teinen. 

Käsittely 

Merkitään, että rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo oli pai-

kalla selvittämässä asiaa ja totesi, että lautakunnan päätöksessä on vast-

ikään huomattu virhe.  

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon  klo 15.10 – 15.25, minkä jälkeen puheen-

johtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle investointimäärärahan siirtoa ja 

investointiohjelman muuttamista seuraavasti: 

Kohteelta lämpölaitos (100 000€) siirretään vuodelle 2020 ja määräraha 

60 000€ siirretään kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Pohjois-Kilpisjärven asemakaava (50 000€) siirretään 20 000€ koh-

teelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Kiinteistöjen kunnostus (100 000€) siirretään 20 000€ kohteelle 

Liikuntahalli. 

Siirrettävä määräraha yhteensä 100 000€. 

 

Liikuntahallin investointimäärärahaksi tulee yhteensä 1 999 000 €, josta ha-

ettavan avustuksen osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 

1 399 300€.  

 

Investointia ei aloiteta rakentamisen osalta, mikäli avustuspäätös on kiel-

teinen. 
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Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen. 

 

Päätöshistoria  

Elinv.ltk 12.3.2019 52 § 

 

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaan. Lautakunta piti tauon tämän pykälän 

käsittelyn aikana klo 15:40-15:50. Piia Juuso poistui tauon aikana. 

 

Muutettu päätösesitys (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustol-

le investointimäärärahan siirtoa ja investointiohjelman muuttamista seuraa-

vasti: 

 

Kohteelta lämpölaitos (100 000€) siirretään vuodelle 2020 ja määräraha 

60 000€ siirretään kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Jyppyrän kaavoitus (50 000€) siirretään 22 000€ kohteelle Liikunta-

halli. 

Kohteelta Pohjois-Kilpisjärven asemakaava (50 000€) siirretään 20 000€ koh-

teelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Kiinteistöjen osto (100 000€) siirretään 20 000€ kohteelle Liikun-

tahalli. 

Kohteelta Kiinteistöjen kunnostus (100 000€) siirretään 20 000€ kohteelle 

Liikuntahalli. 

 

Siirrettävä määräraha yhteensä 142 000€. 

 

Liikuntahallin investointimäärärahaksi tulee yhteensä 1 999 000 €, josta ha-

ettavan avustuksen osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 

1 399 300€.  

Investointia ei aloiteta rakentamisen osalta mikäli avustuspäätös on kieltei-

nen. 

 

Käsittely: Käsittelyn aikana tekninen johtaja antoi muutetun päätösesityksen. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja):  

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustol-

le investointimäärärahan siirtoa ja investointiohjelman muuttamista seuraa-

vasti: 

 

Kohde lämpölaitos siirretään vuodelle 2020 ja määräraha 100 000€ siirretään 

kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Jyppyrän kaavoitus (50 000€) siirretään 22 000€ kohteelle Liikunta-

halli. 

Kohteelta Pohjois-Kilpisjärven asemakaava (50 000€) siirretään 20 000€ koh-

teelle Liikuntahalli. 

 

Siirrettävä määräraha yhteensä 142 000€. 

 

Liikuntahallin investointimäärärahaksi tulee yhteensä 1 999 000 €, josta ha-

ettavan avustuksen osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 

1 399 300€.  

Investointia ei aloiteta rakentamisen osalta mikäli avustuspäätös on kieltei-

nen. 
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Selostus: 

 

Kunnanvaltuusto on 12.12.2018 §37 varannut investointiohjelmaan: Hetan lii-

kuntahalli peruskorjaus ja kuntosalin laajennus, 1 857 000€, tästä summasta 

haetun avustuksen osuus on 30% (557 100€) ja kunnalle jääväksi netto-

osuudeksi 1 300 000€. 

 

Vuoden 2019 investointiohjelman hyväksymisen jälkeen liikuntahallin tarkem-

massa kuntotutkimuksessa (rakenteiden avaamisen) yhteydessä on ulkoseinien 

osalta tullut esille lisäkorjaustarpeita. 

Ulkoverhousmuurauksen laastipurseet ulottuvat tuulensuojalevytykseen saakka 

sekä ulkoseinien alajuoksussa on kosteuden aiheuttamia jälkiä.  

Liite 1. Kuntoarvio ja kuntotutkimukset tammikuussa 2019, Hetan liikuntahal-

li, PBM Oy. 

 

Korjaustarpeiden kustannusvaikutus alkuperäiseen tavoitehintalaskelmaan on 

142 000€.  

 

Elinvoimalautakunnan kokouksessa 29.1.2019 asiasta käytiin keskustelua esite-

täänkö ilmenneiden vaurioiden johdosta tuleva lisämäärärahantarve katettavak-

si, varusteista karsimalla vai vaihtoehtoisesti lisämäärärahan siirtoesityk-

sellä vuoden 2019 investointiohjelmasta. Keskustelun aikana lautakunta oh-

jeisti lisämäärärahan esittämiseen varusteiden karsimisen sijaan. 

 

Ylläolevien johdosta avustushakemus on jätetty aluehallintovirastoon seuraa-

vasti: 

Liikuntahallin investointimääräraha 1 999 000 €, josta haettavan avustuksen 

osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 1 399 300€.  

 

Liite 2. Avustushakemus Dnro LAAVI/1859/2018 

 

Lämpölaitoksen lunastus vuodelta 2019 (100 000€) esitetään siirrettäväksi 

vuodelle 2020 siten että toimitaan voimassa olevan lämmöntoimitussopimuksen 

mukaisesti, sopimuksen voimassaoloajan loppuun saakka 30.9.2020. 

 

Liitteet: 

3 Kuntoarvio ja kuntotutkimukset tammikuussa 2019, Hetan liikuntahalli, PBM 

Oy. 

4 Avustushakemus Dnro LAAVI/1859/2018 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset merkittävät. 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta (infrastruktuuri) 

Kirjanpito 
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Kvalt 17 § Vuorovaikutuksen kehittäminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto keskusteli vuorovaikutuksen kehittämisestä.  

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunnanhallitus tekee vuorovaiku-

tuksen kehittämisen strategian, johon kirjataan Enontekiön kunnan vuorovaiku-

tukseen vaikuttavat tekijät ja keinot, selkokielellä, tavallisen ihmisen ym-

märrettävällä kielellä. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Leena Palojärvi esitti, kunnanhallitus tekee vuorovaiku-

tuksen kehittämisen strategian, johon kirjataan Enontekiön kunnan vuorovaiku-

tukseen vaikuttavat tekijät ja keinot, selkokielellä, tavallisen ihmisen ym-

märrettävällä kielellä. Seppo Alatörmänen kannatti esitystä.   

 

Puheenjohtaja kysyi, voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä esityksen. Pu-

heenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt esityk-

sen.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 25.3.2019 § 72 

 

Päätös 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee vuorovaikutuksen kehittämisestä ja päättää viedä 

asian valtuuston keskusteltavaksi. 

 

Selostus 

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt (Kvalt 37 § Vuosien 2019-2021 talous-

arvion ja –suunnitelman hyväksyminen) 12.12.2018 asettaa seuraavan tavoit-

teen: Viranhaltijoiden ja lautakuntien välisen vuorovaikutuksen lisääminen. 

 

Hyvä kunnan palvelutuotanto, sen suunnitteleminen, valmisteleminen, päättämi-

nen ja toimeenpano rakentuvat vuorovaikutuksessa. Hyvä kuntademokratia, luot-

tamushenkilötyö ja kunnan työntekijöiden tekemä työ riippuu vuorovaikutuksen 

laadusta ja määrästä. Vuorovaikutuksen kehittäminen on tärkeä osa Enontekiön 

kunnan johtamista ja osallisuutta sekä työyhteisöä.  

 

Enontekiön kunnassa on otettu vuorovaikutustaitojen kehittäminen vakavasti 

yhtenä keskeisenä työelämätaitona. Enontekiön kuntastrategian mukaan keskei-

sin keino on tehdä yhdessä; ”Met tehemä yhessä”. Se edellyttää vuorovaikutus-

taitoja.  

 

Enontekiön kunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä sitovat useat lait ja 

ohjeet, jotka määrittävät myös hyvän vuorovaikutuksen perusteita. Lojaliteet-

tivelvoite kuntaa ja työnantajaa kohtaan on osa hyvää vuorovaikutusta. 

 

Valtuusto johtaa Enontekiön kuntaa Kuntalain määrittämien tehtävien mukaises-

ti. Kuntalain (2015) 69 §:n mukaan ”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja 

sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän 

edellyttämällä tavalla.” Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi 16.5.2018 §8 Luot-

tamushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Arvokkaaseen käyttäytymi-

seen kuuluu hyvät vuorovaikutustaidot.  
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Laissa kunnallisesta viranhaltijasta todetaan 17 §:ssä ”Työnantajan on pyrit-

tävä edistämään suhteitaan viranhaltijoihin samoin kuin viranhaltijoiden ja 

muiden palveluksessaan olevien keskinäisiä suhteita.”  

 

Em. lain 17 §:n mukaan ”Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuulu-

vat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia sään-

nöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä.”. 

Lisäksi ”Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäy-

dyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.” Asemansa mukaiseen 

käyttäytymiseen kuuluu hyvät vuorovaikutustaidot. 

 

Enontekiön kunta on sitoutunut valtuuston ja hallituksen päätöksillä huoneen-

tauluun (Kvalt 72 §, 27.9.2017) joka määrittää arvopohjan, jolle kunnan työ-

elämä rakentuu. Huoneentauluun ovat sitoutuneet kaikki valtuutetut. Työnteki-

jöiltä edellytetään myös sitoutumista huoneentaulun arvoihin. Huoneentaulussa 

on useita arvoja ja periaatteita, jotka edistävät vuorovaikutusta luottamus-

henkilöiden ja viranhaltijoiden keskuudessa. Näitä ovat muun muassa työnteki-

jöiden kunnioittaminen ja lojaalisuus kuntaa kohtaan. 

 

Kunnanvaltuusto on sitoutunut yksimielisesti vuonna 2016 tekemässään sopimuk-

sessa kunnanjohtajan kanssa avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön sekä 

vuoropuheluun. Lisäksi luottamushenkilöt ja kunnanjohtaja ovat sitoutuneet 

hyvän kuntajohtamisen edellyttämään jatkuvaan vuorovaikutukseen, toisia ar-

vostavaan ja myönteiseen sekä kannustavaan toimintakulttuuriin, jossa vaike-

atkin asiat pystytään ratkaisemaan yhteistyöllä. 

 

Vuorovaikutus nähdään erityisesti viestintänä, joka tulee näkyväksi ihmisten 

välisessä viestinnässä. Vuorovaikutus on prosessi, jossa on sanallista ja 

sanatonta viestintää ja jossa on mukana aina puhutun kuuntelemista. Hyvällä 

kuuntelemisella voi saavuttaa myönteisiä vaikutuksia. 

 

Enontekiön kunnassa on pyritty kehittämään vuorovaikutusta edellisen lisäksi 

monin tavoin, esimerkiksi 

- luottamushenkilöorganisaatiota kehittämällä kuntalaisia osallistavaksi 

mm. perustamalla kuntalaisfoorumin, yritysfoorumina ja yhdistysfoorumin 

sekä vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston  

- kehittämällä vuoropuhelupaikkoja luottamushenkilöiden ja viranhaltijoi-

den välillä mm. järjestämällä seminaareja ja perustamalla kuntakonser-

nin kehittämispajan 

- viranhaltijaorganisaatiota ja toimintamalleja kehittämällä proses-

sinomaiseksi, jossa asiakas on keskiössä 

- järjestämällä useita koulutustilaisuuksia luottamushenkilöille ja vi-

ranhaltijoille 

- järjestämällä viestintä- ja ideakulttuurikoulutusta työntekijöille 

- asettamalla kaikille työntekijöille kehityskeskustelutavoitteet 

- kehittämällä kokeilu- ja ideakulttuuria 

- järjestämällä esimieskoulutusta. 

 

Tärkeää on reflektoida omaa viestintää kun taitavaa vuorovaikutusta kehite-

tään. Kysymys ei ole oman persoonan tai luonteenpiirteiden muokkaamisesta 

vaan oman käyttäytymisen muuttamisesta. Se millaisia vaikutelmia sanomisista 

ja kirjoitteluista syntyy, on tärkeä ymmärtää. Kukaan ei voi vedota siihen, 

että tällainen minä olen ja siksi viestin näin. Vuorovaikutusosaamisen kehit-

tymistä voidaan tarkastella vuorovaikutukseen liittyvän tiedon karttumisena, 

taitojen kehittymisenä ja asenteiden muuttumisena. Hyvä vuorovaikutus on suo-



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              8.5.2019 14 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

raa ja rehellistä. Puhelinsoitto on parempi kuin sähköposti. Hyvä vuorovaiku-

tus on osapuolia kunnioittavaa. Hyvä vuorovaikutus on vastavuoroista, ei vain 

sanomisia vaan myös kuuntelemista. Hyvä vuorovaikutus on tavoitteellista. 

(Lähde: Isotalus & Rajalahti (2017) Vuorovaikutus johtajan työssä, s.26 ja 

169) 

 

Hyvä vuorovaikutus kykenee ottamaan huomioon lait ja ohjeet sekä palvelee 

Enontekiön kunnan etua ja sen asukkaiden parasta. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Merkittävät vaikutukset. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              8.5.2019 15 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 18 § Korruption torjunta ja eettisyys kunnan toiminnassa 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti ja päätti 

vahvistaa kunnanhallituksen päätöksen valmistella kunnan eettiset ohjeet. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Seppo Alatörmänen teki esityksen, että kunnanvaltuuston 

vahvistaa kunnanhallituksen päätöksen valmistella kunnan eettiset ohjeet. 

Leena Palojärvi kannatti esitystä.  

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä lisäyksen, 

minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 25.4.2019 § 111 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Merkitään, että Leena Palojärvi poistui kokouksesta ennen päätöksen toteamis-

ta klo 16.08. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee eettisesti kestävästä, läpinäkyvästä ja avoimesta 

toiminnasta ja päätöksenteosta sekä korruptiontorjunnasta Enontekiön kunnas-

sa. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että parhaillaan valmistelussa oleva Hyvä hallinto- ja 

johtamistapa kuntakonsernissa – asiakirjassa tullaan määrittämään eri toimi-

joiden tehtävät ja vastuut sekä toimintatavat toiminnan lainmukaisuuden ja 

eettisyyden varmistamiseksi. 

 

Kunnanhallitus päättää, että valmistellaan kunnan eettiset toimintaperiaat-

teet sekä järjestetään kunnan luottamushenkilöille ja vastuuviranhaltijoille 

aihetta käsittelevä tilaisuus.  

Kunnanhallitus päättää viedä asian valtuustolle keskusteltavaksi. 

 

Selostus 

Kuntaliitto on aktiivisesti mukana korruptionvastaisessa työssä. Korruption-

vastaisessa työssä on tavoitteena lisätä eettisesti kestävää, läpinäkyvää ja 

avointa toimintaa ja päätöksentekoa kunnallishallinnossa.  

Uuden kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhalti-

joiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.  Sidonnaisuusilmoituk-

sia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja 

läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuuksia koskeva sääntely, joka lisää 

avoimuutta, edistää myös korruption torjuntaa. Vuorovaikutussuhteet ovat nor-

maalia toimintaa, ne voivat kuitenkin muuttua rakenteelliseksi korruptioksi, 

jos päätöksenteon rakenteet sisältävät puutteita, jotka mahdollistavat kor-

ruptiivista käyttäytymistä. Sidonnaisuuksien julkaisemisella on ehkäisevää 

vaikutusta vallan ja aseman väärinkäytön sekä vaikutusvallan väärinkäytön 
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ilmenemiseen. Hyvän hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista 

yhteiseen etuun voidaan tarkkailla sidosten ollessa julkisia.  

Myös kirjanpitolautakunnan kuntajaoston viimeisessä yleisohjeessa kunnan ti-

linpäätöksen laatimisesta edellytetään tiedot siitä, miten kunta huolehtii 

mm. korruption ja lahjonnan torjunnasta. Kunnan tilinpäätökseen tullaan si-

sällyttämään em. tiedot.  

Enontekiön kunnassa hyväksytyllä yleisohjeella sisäisestä valvonnasta ja ris-

kienhallinnasta turvataan toiminnan lainmukaisuutta ja hyvän hallintotavan 

mukaisuutta.  

Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan 

määritelmän mukaan korruptio voi olla lainvastaista, moitittavaa ja epäeet-

tistä toimintaa. Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla esimer-

kiksi  

 virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta sekä lahjusten lupaaminen, pyytämi-

nen ja ottaminen 

 petos, kavallus, varastaminen ja yhteisten varojen väärinkäyttö 

 uhkailu ja väkivallalla pakottaminen 

 luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö 

 suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito 

 lakien ja määräysten kiertäminen 

 tosiasioiden vääristely 

 laiton seuranta ja tarkkailu 

 velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely 

 huonon hallinnon suojelu ja salailu 

 välinpitämätön johtamistyö 

 epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin. 

Kansainvälisten mittausten mukaan Suomi on alhaisen korruption maa ja  ras-

kaan korruption muodot ovat harvinaisia. Suomessa korruptiota on tyypillisim-

min havaittavissa politiikassa, taloudessa ja julkisessa hallinnossa. Tyypil-

lisimpiä korruption muotoja kunnissa ovat  

 suosinta 

 hyvä veli -verkostot 

 luottamusaseman väärinkäyttö 

 virkavelvollisuusrikkeet. 

Korruption keskeisinä riskialueina pidetään rakennusalaa, julkisia hankintoja 

ja tarjouskilpailuja, yhdyskuntasuunnittelua, poliittista päätöksentekoa ja 

puolue- ja vaalirahoitusta. 
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Julkiset hankinnat: Kilpailuttamatta jättäminen, hankinnan kohteen määrittely 

siten, että tiettyä tarjoajaa suositaan vailla perusteluja, lahjusten tarjoa-

minen ja vastaanottaminen, päätöksentekijät pyrkivät saamaan etuja itselleen 

tai lähipiirilleen osana kilpailutusta, esteellisyystilanteiden huomiotta 

jättäminen, hankintasopimuksen laajentaminen tai muuttaminen ilman perustet-

ta, tilaukset tai lisälaskut ilman todellista tilaustarvetta, kilpailun vält-

täminen tarjouskartellitilanteessa.  

Maankäyttö ja rakentaminen: Lahjusten tarjoaminen ja vastaanottaminen, maan-

omistajien epäasiallinen suosiminen (esim. kaavoitusaloitteet, tontin-

luovutus), ammattivalittajat ja kunnan/rakennuttajan kiskonta, esteellisyys 

ja päätöksentekijän omat intressit päätöksenteossa, lisätyöt.  

Poliittinen toimintaympäristö: Poliittiset virkanimitykset ja virkojen kel-

poisuusehtojen räätälöinti tietylle henkilölle sopivaksi, päättäjiä siirtyy 

politiikasta suoraan liike-elämän palvelukseen (ns. pyöröovi-ilmiö), peitelty 

vaalirahoitus, päättäjien kaksoisroolit.  

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyt-

tö voi olla lainvastaista tai muuten epäeettistä toimintaa. Siihen voivat 

niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluk-

sessa olevat. 

 

Korruptio voi ilmetä myös kunnallisissa rakenteissa sekä elinkeinoelämän ja 

viranomaisten rajapinnoissa. Korruptio voi ilmetä moni tavoin kuten kuva ker-

too. 

 
 

Korruption seuraukset ovat vakavat. Korruptio hidastaa taloudellista kehitys-

tä, lisää eriarvoisuutta ja ympäristötuhoja sekä heikentää demokratiaa. Se 

vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia saada palveluja ja elää tasa-arvoista, 

hyvää ja turvallista elämää.  

Eettinen hallinto ei toimi ilman yhdessä sovittuja arvoja. Organisaation joh-

dolla on korostunut rooli yhteisten arvojen toteuttajana. Johdon tulisi huo-
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lehtia eettisten näkökulmien esille tuomisesta ja säännöistä sopimisesta, 

väärinkäytöksiin puuttumisesta ja seurauksista. 

 

Eettisesti kestävä kunnallinen päätöksenteko on sekä lainmukaista että yhdes-

sä sovittuja arvoja toteuttavaa. Eettiset kysymykset ovat entistä useammin 

julkisen keskustelun kohteena. Niiden merkitys on korostunut yhteiskunnallis-

ten ja lainsäädännöllisten muutosten sekä digitalisaation myötä.  

 

Kunnassa tulisi käydä keskustelua yhteisistä arvoista ja päätöksenteon pe-

lisäännöistä. Kunnan ei tulisi pelkästään määrittää omia eettisiä periaattei-

taan vaan myös sitoutua näihin periaatteisiin ja seurata niiden toteutumista 

käytännössä. Eettisesti toimivassa organisaatiossa henkilöstö voi paremmin ja 

toiminta on tehokasta. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden resurssit 

suuntautuvat oikeisiin asioihin, eikä aika kulu eri suuntiin vetämiseen. Vi-

ranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä onkin tärkeä asema eettisten periaat-

teiden toteuttamisessa käytännössä.  

Kunnan toiminta ei rajoitu pelkästään sen sisäiseen hallintoon ja päätöksen-

tekoon. Eettinen näkökulma tulee ottaa huomioon kaikessa kunnan toiminnassa, 

kuten esimerkiksi kunnan tytäryhteisöissä.  

 

Korruptionvastaisilla toimilla on tarkoitus lisätä tietoa korruptiosta sekä 

sitouttaa koko Enontekiön kunnan valmistelu- ja päätöksentekojärjestelmä pro-

sesseineen edistämään korruption torjuntaa ja ehkäisemistä. Korruptionvastai-

nen työ vahvistaa demokraattista järjestelmää ja oikeusvaltiota. 

Keskeisiksi keinoiksi ennaltaehkäistä korruptiota on korkean eettisen toimin-

takulttuurin lisäksi tunnistettu toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ja lä-

pinäkyvyys, laadukas päätöksentekomenettely vastuineen, hallinnon ja talou-

denhoidon menettelytapaohjeistukset, sisäisen valvonnan selkeät tehtävä- ja 

vastuumäärittelyt sekä valvontamenettelyt.  

Korruptionvastaiset keinot Enontekiön kunnassa voisivat olla mutta ei pelkäs-

tään näihin rajautuen esimerkiksi: 

- tietoisuuden lisääminen korruptiosta ja keinoista torjua sitä 

- keskustella korruptiosta 

- laatimalla korruptionvastainen strategia 

- kouluttamalla luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä 

- kehittämällä järjestelmä, joka mahdollistaa ilmoitukset korruptiotapa-

uksista nimettömänä 

- lisäämällä poliittisen keskustelun ja päätöksenteon avoimuutta esimer-

kiksi pitämällä julkisia kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksia 

- varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla markkinoista ja jul-

kisista hankinnoista 

- edistämällä kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä perusoikeuk-

siin kiinni sekä vaikuttaa päätöksentekoon 

- edistämällä sitä, että itse ja muutkaan ihmiset eivät hakeudu eturisti-

riitatilanteisiin ja kaksoisrooleihin kunnallisessa päätöksenteossa. 

 

Oikeusministeriön sivuilla on mainittu seuraavat asiat korruption torjuntaan: 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              8.5.2019 19 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

- Toimi avoimesti ja jaa tietoa. Se tukee demokratiaa ja vähentää korrup-

tion mahdollisuuksia. 

- Vältä eturistiriitoja ja kaksoisrooleja. Toimintasi pysyy helpommin 

puolueettomana. 

- Muista tasapuolinen kohtelu. Yhteistyökumppanit ovat samalla viivalla, 

myös tuttavat ja sukulaiset. 

 

Enontekiön kunnan luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita pyydetään 

perehtymään kuntaliiton ja oikeusministeriön verkkosivuihin sekä tekemään 

seuraava testi: https://korruptiontorjunta.fi/testaa-tyopaikkasi 

Lisätietoa aiheesta löytyy kuntaliiton sivulla: 

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-toimielimet-ja-

johtaminen/korruptio-ja-eettisyys 

 

Valmistelijat  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arvio  

Vaikutukset merkittävät. 

 

 

 

 

 

https://korruptiontorjunta.fi/testaa-tyopaikkasi
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/korruptio-ja-eettisyys
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/korruptio-ja-eettisyys
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Kvalt 19 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Nuorisovaltuuston edustaja Per-Jona Labba totesi, että nuorisovaltuusto oli 

kokoontunut 8.5.2019 ja asiana mm. Lappi Leader hankkeen esittely ja totesi, 

että toimintasuunnitelma vuodelle 2019 on tehty.   

 

Vanhusneuvoston edustaja Ulla-Maija Syväjärvi toi tietoon vanhusneuvoston 

kokouksen, jossa oli keskusteltu muistisairauksista ja liikunnan merkitykses-

tä muistisairauksien ehkäisyssä sekä toi tietoon vierailun Kittilään.  

 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Birgitta Eira totesi, että seuraavaan kokouk-

seen on tulossa tulkkipalveluasia, koska tulkkipalveluja ollaan Kelan taholta 

heikentämässä.  

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tietoon seuraavat asiat: 

- Karesuvannon kylätilaisuus 9.5. klo 18. 

- Yhdistysfoorumi 22.5.2019 klo 17 

 

Valtuustoaloitteet 

 

Taru Mäkitalo 

”Jokainen valtuutettu saisi henkilökohtaisesti kehittämisrahan 1000-5000 

€/valtuutettu (henkilökohtainen budjetti). Valtuutetut voisivat yhdistää ra-

hoja jos haluavat tehdä jotain isompaa. hallitus voi tarkentaa ehtoja.” 

 

Santeri Kirkkala 

”Luistintenvaihtokoppien palauttaminen kunnan luistelukaukaloille.” 

 

Selostus 

  

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset:   

 

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.” 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 

Kunnallisvalitus 
- §:t 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 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeu-
denkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä 
tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- koh-
dan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa 
säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireille-
panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  
 
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 12,13,14,15,17,18,19. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 
136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 

 

 


