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8 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallin
tosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja s11na on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta pääte
tään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Puheenjohtaja toimii myös kokouksessa esittelijänä. 

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkas
tajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan ko
kouksiin. 

Tarkastuslautakunta on päättänyt 11.12.2013 §:ssä 46, että 
kokouskutsut ja esityslistat lähetetään lautakunnan varsi
naisille jäsenille 7 päivää ennen lautakunnan kokousta. Seu
raavan kokouksen ajankohta sovitaan 14 päivää ennen kokousta 
tai viimeisimmän kokouksen yhteydessä. Esityslista ja ko
kouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse 7 päivää ennen 
kokous ja erikseen sovittaessa postitse. 

Jos varsinaisen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, 
hänen tulee toimittaa tieto estyneenä olemisesta ja esitys
lista varajäsenelleen hyvissä ajoin. 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös
Valtaiseksi. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkasta
jaksi valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. Sihteerinä toimii 
tilintarkastaja. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla-Maija Syväjärvi ja 
Hannu Ranta. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpi täjä 
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Hallintojohtaja Leni Karisaaren esittely kunnan ja kuntakon
sernin tilinpäätöksestä 2020 ja CaseM-ohjelmasta klo 9.20-
10.50. 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kuultu ajankohtaiskatsaus. 

Päätös: 

Ltk 

Kuntatieto raportointi muuttunut ja työllistänyt hallintoa. Rapor 
tointi tehdään ensimmäisen kerran huhtikuun luvuista. Testaus on 
kuitenkin onnistunut raportoinnin osalta. 

Kunnan tilinpäätös on vielä kesken ja saadaan toukokuussa val
miiksi (puolessa välissä) . Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen 
24.4.2021. Kunnan tulos tulee olemaan ylijäämäinen. Hallintokun
tien osalta ylityksiä ei ole tullut suhteessa talousarvioon (muu
tettujen talousarvioiden osalta) . 

Sähköinen tarkastusmahdollisuus otettu käyttöön pöytäkirjojen tar
kastuksessa. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Valtuustonpuheenjohtaja Seppo Alatörmäsen ajankohtaiskatsaus 
ja katsaus valtuustokauteen kokonaisuudessaan, klo 11.10-
12.15. 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kuultu ajankohtaiskatsaus. 

Päätös: 

Ltk 

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Keskusteltiin mm. perusterveydenhuollon järjestämisen muu
toksesta, Enontekiön kunnan kokeilukulttuurista liittyen vi
rasto- ja luottamushenkilöorganisaatioon, lentokenttäasi
oista, saavutettavuudesta ja yleisesti päätöksentekokulttuu
rista. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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12 § MUUT ASIAT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussa mainitsematon
kin asia. Laajakantoisena asia on kuitenkin syytä valmis
tella ennakkoon ennen päätöksentekoa. 

Ehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Päätös: Keskusteltiin arviointikertomuksen laaditaan liittyvistä 
asioista. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ko 12.30. 

Seuraava kokous pidetään 3.6.2021 klo 09.00 alkaen. Kokouk 
seen kutsutaan kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kirjanpi
täjä klo 09.05 alkaen aiheena Kuntakonsernin tilinpäätös 
2020. 

Tiedoksi: asianoasaiset 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 


