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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallin
tosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siina 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
taj alla 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: 

J0 J4 Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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2 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajaksi 
valittiin Sanja Uusikartano ja Anna-Leena Maijala. Pöytä
kirja tarkastetaan kokouksen päättymisen jälkeen. 

Lc/Z Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20_ 

Pöytäkirjanpitäjä 
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3 § Vs. hallintojohtaja Esko Rautiaisen AJANKOHTAISKATSAUS KLO 
9.05-10.00 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kuultu ajankohtaiskatsaus. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN 

Kuntalain 121 §:n 1. momentin mukaan valtuusto asettaa tar
kastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä 
arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Hallinto
säännön 8 §:n mukaan lautakunnassa on viisi jäsentä. Val
tuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lauta
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val
tuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajä
sen. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.8.2021 § 
54 valinnut tarkastuslautakunnan jäseniksi seuraavat henki
löt toimikaudeksi 2022-2024: 

Varsinainen jäsen 

Janne Laakkonen, pj. 
Per-Oula Juuso, vpj. 
Anna-Leena Maijala 
Sanja Uusikartano 
Hannu Ranta 

Henkilökohtainen varajäsen 

Leena Vuontisjärvi 
Ulla-Maija Syväjärvi 
Minna Juuso 
Antero Mikiwer 
Marko Keskitalo 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa valtuuston päätöksen. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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5 § ESITTELY LAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA 

Hallintosäännön mukaan esittelijästä päättää lautakunta. 
Hallintosäännön mukaan asiat päätetään viranhaltijan esitte
lystä. Kun lautakunnalla ei ole alaisuudessaan viranhalti
joita, päätöksenteko tarkastuslautakunnan kokouksessa tapah
tuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman varsinaista 
viranhaltijaesittelyä 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että päätöksenteko tarkastus
lautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta 

Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

LC/2z Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20_ 

Pöytäkirjanpitäjä 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Tarkastus lautakunta 

Päivämäärä 
27.1.2022 

Sivu 

7 

6 § ESTEELLISYYDET 

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteelli
syydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 ja 28 pykälissä 
säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista 
suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen 
puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisim
min esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosai
suus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa 
tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vai
heessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lau
takunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen il
metessä. 

Ehdotus: Lautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne mer 
kitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutok
sista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi. 

Päätös: 

Ltk 

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Lautakunnan varsinaisten jäsenten pysyvät esteelli
syydet kirjattiin seuraavasti: 

Janne Laakkonen, elinvoimalautakunnan Jasen 
Sanja Uusikartano, keskusvaalilautakunnan puheen
johtaja 
Anna-Leena Maijala, hyvinvointilautakunnan varajä
sen 
Per-Oula Juuso, elinvoimalautakunnan jäsen 
Hannu Ranta, ei esteellisyyksiä. 

Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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7 § LAUTAKUNNAN TIETOJENSAANTIOIKEUS JA JÄSENILLE SÄÄNNÖN- MU
KAISESTI TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 

Kuntalain 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassa 
pitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan vi
ranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se 
pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi. 

Käytännössä salassa pidettävien asiakirjojen pyytäminen 
edellyttää lautakunnan päätöstä. 

Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on perustel
tua, että heille toimitetaan säännönmukaisesti tehtävän kan
nalta keskeisiä asiakirjoja. 

Lautakunta pyytää, että sille toimitetaan säännönmukaisesti 
mm. seuraavat asiakirjat: 
• talousarvio ja -suunnitelma 
• osavuosikatsaukset tai muut kunnan kokonaiskehi-

tystä kuvaavat raportit 
• johtosäännöt ja niiden muutokset 
• valtuuston pöytäkirjat 
• hallituksen pöytäkirjat 

Lautakunnan jäsenten on tarpeen tehdä tilikauden aikaisista 
havainnoistaan muistiinpanoja, jotka auttavat lautakunnan 
työskentelyä ja arviointikertomuksen laatimista. 

Ehdotus: Lautakunta päättää sille säännönmukaisesti toimitettavista 
asiakirjoista. 

Päätös: 

Ltk 

~ 

Tarkastuslautakunta päätti, että talousarvio- ja suunnitelma 
sekä tilinpäätöskirja sekä mahdolliset osavuosikatsaukset 
lähetetään vuosittain lautakunnan jäsenille ja varajäsenille 
paperisena versiona. 

Muita asiakirjoja lautakunta ei tarvitse paperisena. 

Tiedoksi: Raili Vienola 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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8 § ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN SUORITTAMINEN 

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon 
tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioi
tava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden ta
voitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukai
sella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteu
tumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. 

Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeelli
nen arviointisuunnitelma. Lautakunta käy periaatekeskustelun 
työskentelynsä käytännön järjestelyistä. Arviointisuunni
telma valmistellaan tässä kokouksessa tilintarkastajan val
mistelun pohjalta. Valmistelu tapahtuu yhteistyössä jäljem
pänä esitetyn tilintarkastajan tarkastussuunnitelman valmis
telun kanssa. 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman 
vuosille 2021-2024 ja työohjelman vuodelle 2022. 

Päätös: 
Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Vuoden 2021 painopistealueena on ENf Infra Oy ja ENF ~ 
lt~~~S~MA.. Oy:n toiminta sekä kunnanhallituksen alta Rajayhteistyö ja 

Työllisyyskehitys sekä Elinvoimalautakunnan alta Kunnan ve
tovoima ja Maankäyttöpalvelut. 

Päätettiin jakaa tarkastuslautakunnan jäsenten talouden ja 
toiminnan tarkastelua varten lautakunnat seuraavasti: 

Anna-Leena Maijala, elinvoimalautakunta 
Janne Laakkonen, kunnanhallitus 
Sanja Uusikartano, hyvinvointilautakunta 
Per-Oula Juuso, kunnanhallitus 
Hannu Ranta, hyvinvointilautakunta 

Ltk Khall 

r/t:i Ju 
Kvalt Pöytäki rjanotteen oike aksi todi s taa: 

Enontekiöl lä _/_20_ 

Pöytäkirj anpitäj ä 
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9 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA JA VUOSIKELLO 

Ltk 

Jk 

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden 
tarkastuksen 
sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjoh
tajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden 
tarkastusta koskevat asiat; 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talou
den tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja 
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmu
kaisella tavalla; 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikau
della sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, 
jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yh
teensovittamisesta; 

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvel
vollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuus
tolle tiedoksi; 

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koske
viksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tar
kastuksen talousarvioksi. 

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä 
lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja ta
lousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen 
yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa 
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 
esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään 
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä 
arvioinnin tuloksista. 
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, 
joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastajan joh
dolla tarkastuslautakunnan tehtävistä. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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LAUTAKUNNAN VUODEN 2021 PAINOPISTEALUEEN VALINTA JA LAUTA
KUNNAN JÄSENTEN ERITYISVASTUUALUEET 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on 
arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden 
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella tavalla. Tarkastuslau
takunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle 
kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään ar
vioinnin tulokset. 

Ehdotus: Käydään läpi vuoden 2021 arvioinnin painopistealueet ja lau
takunnan jäsenten erityisvastuualueet. 

Päätös: 

Vuoden 2021 painopistealueena on ENf Infra Oy ja ENF Lento&Stl'f\A 
~ Oy:n toiminta sekä kunnanhallituksen alta Rajayhteis
työ ja Työllisyyskehitys sekä Elinvoimalautakunnan alta Kun
nan vetovoima ja Maankäyttöpalvelut. 

Päätettiin jakaa tarkastuslautakunnan jäsenten talouden ja 
toiminnan tarkastelua varten lautakunnat seuraavasti: 

Anna-Leena Maijala, elinvoimalautakunta 
Janne Laakkonen, kunnanhallitus 
Sanja Uusikartano, hyvinvointilautakunta 
Per-Oula Juuso, kunnanhallitus 
Hannu Ranta, hyvinvointilautakunta 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä / 20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA 

Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tie
doksi toimi- kauttaan koskevan tarkastussuunnitelman ja ti
likautta koskevan työohjelman. Tässä yhteydessä päätetään 
myös tilintarkastajan raportoinnista lautakunnalle 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkas
tajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2022. 

Päätös: 
Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

j)~ Enontekiöllä _/_20_ 

Pöytäkirjanpitä jä 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAMINEN JA KÄYTTÖÖN TILATTAVA MA
TERIAALI 

Lautakunta käy keskustelun ja päättää tarvittavasta perehty
missuunnitelmastaan, osallistumisesta koulutukseen ja mah
dollisesti lautakunnan käyttöön hankittavasta kirjallisuu
desta ja muusta materiaalista. 

Ehdotus: Keskustellaan kouluttautumisesta ja käyttöön tilattavasta 
materiaalista. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Ltk 

Tarkastuslautakunta valtuuttaa puheenjohtajan tekemään asiaan 
liittyvät päätökset. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20_ 

Pöytäkirjanpitäjä 
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA REKISTERIN YLLÄPITO 

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitukset johto
tehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittä
västä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, 
joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoi
tamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. 

Ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö
j a rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 
toimielimen jäseniä (elinvoimalautakunta), valtuuston ja 
lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, johtavia 
virkamiehiä sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esitteli
jää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös jaostoja. 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta 

Päätös: 

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle 
tiedoksi 
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kun
nan kotisivuilla 

Päätettiin esityksen mukaisesti. Pia Korva toimi pykälän 
esittelijänä. 

Valtuutettiin Pia Korva karhuamaan ja käymään vielä läpi si
donnaisuusilmoitukset mikäli puuttuvia tietoja 
niissä ilmenee. 

Tiedoksi: valtuusto, Pia Korva 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

J#l Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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14 § MUUT ASIAT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

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

Päätös: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Ltk 

J4 

Seuraava kokous pidetään 10.3.2022 klo 09.00 alkaen. 

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan ENF Infra Oy:n ja Enontekiön 
Lentoasema Oy:n toimitusjohtaja klo 09.05-10.00 
(Marko Halla, ajankohtaiskatsaus), Kai Takkunen 
(kaavoituskatsaus ja ajankohtaiskatsaus), klo 
10.05-10.45 ja Matti Ikonen klo 10.50-11.45 (ajan
kohtaiskatsaus) . 

Tiedoksi: Raili Vienola ja asianosaiset 

Khall Kvalt Pöytäki rjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20_ 

Pöytäki rjanpitäjä 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.24. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 


