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Samuli Mikkonen, kunnanjohtaja § 3 
Kimmo Lämsä, tekninen johtaja § 4 
Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä 
§5 
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1 § 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: Päätettiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajaksi 
valittiin Sanja Uusikartano ja Anna-Leena Maijala. 

LtkJU Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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3 § KUNNANJOHTAJA SAMULI MIKKONEN AJANKOHTAISKATSAUS KLO 10.05-
10.45 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kunnanjohtaja Samuli Mikkonen ajankoh
taiskatsaus. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Ltk 
J lV 

~ 

Kuultiin katsaus kunnan talouteen ja korjausvelan määrään, 
strategiaan, tuleviin investointeihin, hyvinvointialueelle 
siirtymiseen, Lentokentän tilanteeseen ja kunnan ohjeiden ja 
sääntöjen tilanteeseen. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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4 § TEKNINEN JOHTAJA KIMMO LÄMSÄ AJANKOHTAISKATSAUS KLO 10.45-
11.25 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi tekninen johtaja Kimmo Lämsä ajankohtais
katsaus. 

Päätös: Tekninen johtaja oli estynyt osallistumasta kokoukseen. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20_ 

Pöytäkirjanpitäjä 
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5 § JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ ANNE-MARIA NÄKKÄLÄJÄRVI AJANKOH
TAISKATSAUS KLO 11.30-12.10 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria 
Näkkäläjärvi ajankohtaiskatsaus. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Hyvinvointialueelle siirtynyt noin 44 henkilöä. 
Ikääntyneiden palveluiden käyttäjien määrä on noussut ja 

tämä näkyy myös kustannuksissa ja edelleen talousarviossa ylityksenä 
- Siirto HVA:lle on mennyt hyvin. Huolena kuitenkin se, että 
miten pienten kuntien tarpeet ja tasapuoliset palvelut huo
mioidaan HVA:lla. 
- Rekrytointihaasteet: hoitopuolen henkilöitä hankala saada 
- Uuden "palvelukeskuksen" suunnittelu ja rakennuttaminen 
vireillä 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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6 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA REKISTERIN YLLÄPITO 

TARK.LTK 27.1.2022 § 13 

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viran 
haltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitukset johtotehtävistään 
sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityk
sissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä 
muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus
ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukau
den kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. 

Ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö ja ra
kennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimieli
men jäseniä (elinvoimalautakunta), valtuuston ja lautakunnan pu
heenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, johtavia virkamiehiä sekä ku
nanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös jaostoja. 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta 

Päätös: 

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle 
tiedoksi 

päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan ko
tisivuilla 

Päätettiin esityksen mukaisesti. Pia Korva toimi pykälän 
esittelijänä. 

Valtuutettiin Pia Korva karhuamaan ja käymään vielä läpi si
donnaisuusilmoitukset, mikäli puuttuvia tietoja niissä ilme
nee. 

Tiedoksi: valtuusto, Pia Korva 

TARK.LTK 21.10.2022 § 48 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta 

Päätös: 

Ltk 

~ 
~ 

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle 
tiedoksi 

päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan ko
tisivuilla 

Hyväksyttiin hallintojohtajan sidonnaisuusilmoitus. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Päätettiin palauttaa kunnanjohtajan sidonnaisuusilmoitus takaisin 
ilmoituksen jättäjälle. Tarkastuslautakunta pyytää täsmennystä si
donnaisuusilmoituksella viitattuun Tunturi-Lapin Kehitys ry/oy yh
tiömuotoon. 

Tiedoksi: Pia Korva, kunnanjohtaja 

TARK.LTK 12.01.2023 § 6 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta 
- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle 
tiedoksi 

päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan ko
tisi vuilla 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi: Piia Korva 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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7 § ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN SUORITTAMINEN 

TARK.LTK 21.10.2022 § 49 

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 esitetyn 
tilintarkastajan tarkastussuunnitelman valmistelun kanssa. 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä työohjelman vuodelle 
2022. 

Päätös: Jäsenten vastuulautakunnat ovat seuraavat: 

Kunnanhallitus, Janne Laakkonen, Per-Oula Juuso, Hannu Ranta 
Hyvinvointilautakunta, Sanja Uusikartano, Anna-Leena Maijala 
Elinvoimalautakunta, Anna-Leena Maijala 

Työohjelmaan palataan vielä seuraavassa kokouksessa. 

TARK.LTK 12.01.2023 § 7 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä työohjelman vuodelle 
2022. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Tarkastuksen painopistealu
eena on kunnanhallitus ja hyvinvointilautakunnan asiat. 

Lt~ 

4 
Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20 

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

Päätös: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan tekninen johtaja, klo 09.05 
ja Kai Takkunen, klo 10.00 ja kunnanhallituksen pu
heenjohtaja klo 10.30. 

Seuraava kokous alkaa klo 1.3.2023 klo 09.00 alkaen. 

Tiedoksi: asianosaiset, Raili Vienola 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
) 

Enontekiöllä _/_20 

Pöytäkirjanpitäjä 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.24. 

Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa : 

Enontekiöllä _/_20_ 

Pöytäkirjanpitäjä 


