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Saapuvilla olleet jäsenet
Birgitta Eira, puheenjohtaja
Outi Kurkela, 1. varapuheenjohtaja
Jarmo Näkkäläjärvi, 2. varapuheenjohtaja
Anja-Maija Lundell
Elli-Maria Kultima
Helinä Hautamäki
Janne Laakkonen
Jarno Viitanen
Juha-Pekka Mäntyvaara
Kari-Pekka Stoor
Leena Palojärvi
Pekka Tjäderhane
Per-Oula Juuso
Sari Norrgård
Satu-Marja Eira-Keskitalo
Ulla Keinovaara
Tytti Valkeapää
Muut saapuvilla olleet
Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, sihteeri
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Tervo Mirja, KOY EKA:n toimitusjohtaja, asiantuntija, saapui 19:06, poistui 19:15
Heli Nurmi, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, asiantuntija, saapui 18:30, poistui 18:
45
Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, asiantuntija, saapui 19:15, poistui 19:40
Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, asiantuntija, saapui 19:15, poistui 19:40
Poissa

Janne Näkkäläjärvi

Allekirjoitukset

Birgitta Eira
Puheenjohtaja

Esko Rautiainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
06.10.2021
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Jarmo Näkkäläjärvi
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 6.10.2021
alkaen
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§ 72
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 20.9.2021 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
jäsenmäärältään päätösvaltainen.
Päätös
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Janne Näkkäläjärvi on ilmoittanut
esteen ja tilalle on kutsuttu Lars-Aslak Tornensis, mutta hän myös ilmoitti esteen ja
tilalle on kutsuttu Tytti Valkeapää. Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 16
valtuutettua ja 1 varavaltuutettu, joten kokous on päätösvaltainen.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 73
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 6.10.2021 klo
14 mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.
enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama.
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista 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 allekirjoittaa 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 osallistua 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 käsittelemisestä
kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston
kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu
kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä
yksinkertaisella enemmistöllä.
Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen
asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa "Ilmoitusasiat".
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Näkkäläjärvi ja Outi Kurkela.
Valtuusto päätti ottaa kunnanhallituksen kokouksessaan 29.9.2021 valmistelemat
lisäasiat käsiteltäväkseen.
Merkittiin kokoustauko 17:40 - 17:50 sekä sen jälkeen uusi nimenhuuto. Todettiin että
paikalla 16 varsinaista valtuustettua ja yksi varavaltuutettu.
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§ 74
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Päätös
Merkittiin tiedoksi, ettei uudet vaikuttamistoimielimet eivät ole järjestäytyneet vaalien
jälkeen eivätkä valinneet edustajiaan valtuuston kokoukseen.
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Kunnanhallitus, § 217,13.09.2021
Kunnanvaltuusto, § 75, 29.09.2021
§ 75
Valtuustoaloitteet 2020
ENODno-2021-230
Kunnanhallitus, 13.09.2021, § 217
Valmistelijat / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Liitteet

1 VALTUUSTOALOITTEET 2020
Selostus
Kunnan hallintosäännön 14. luvun 120 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia
aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä
kunnanhallituksen valmisteltavaksi.Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Liitteenä luettelo vuonna 2020 tehdyistä valtuustoaloitteista.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle luettelon valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä vuoden 2020 aloitteista (liite).
Todetaan samalla, että kaikki aloitteet merkitään loppuun käsitellyiksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 29.09.2021, § 75
Liitteet

1 VALTUUSTOALOITTEET 2020
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-
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle luettelon valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä vuoden 2020 aloitteista (liite).
Todetaan samalla, että kaikki aloitteet merkitään loppuun käsitellyiksi.
Päätös
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen muutoin paitsi se päätti yksimielisesti,
että Birgitta Eiran valtuustoaloite "Kehittämishanke Kilpisjärven uuden tampparin
hankkimiseksi" on edelleen valmistelussa.
Asiantuntijana kuultiin Heli Nurmea klo 18:30 - 18:45
Merkittiin kokoustauko klo 18:50 - 19:00.
Kokous jatkui uudella nimenhuudolla klo 19:00. Todettiin, että paikalla oli 16
varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.

Tiedoksi
Aloitteiden tekijät, toimialat
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Kunnanhallitus, § 218,13.09.2021
Kunnanvaltuusto, § 76, 29.09.2021
§ 76
Laina-anomus, Sakkaravaaran B-talon purkaminen/ Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan
asunnot
ENODno-2021-329
Kunnanhallitus, 13.09.2021, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Selostus
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää Sakkaravaaran B-talon
purkamisen rahoitukseen lyhytaikaista lainaa Enontekiön kunnalta.
Yhtiö on pyytänyt Sakkaravaaran purkamisesta ennakkokäsityksen
kunnanhallitukselta 12.5.2016 ja saanut myönteisen päätöksen 8.6.2016 § 149.
Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 14.12.2020 § 266 myöntäessään
pääomalainan vanhoista Kiinteistö Oy Ounasmajojen lainoista, että yhtiön on
purettava Sakkaravaaran B-talo kuluvan vuoden aikana.
Purkamisen aikataulua viivytti kohteen kuuluminen maakuntakaavassa Museoviraston
suojelukseen. Kohde sai purkuluvan Siidalta 7.12.2020 ja ELY-keskukselta 15.12.2020.
Rakennusvalvonta antoi purkuluvan 9.2.2021. Yhtiö teki konsulttisopimuksen Jarjotek
Oy:n kanssa 22.3.2021. Sopimus sisältää rakennuttamis- ja valvontatehtävät.
Purku-urakkatarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kaksi, joista hallitus valitsi
kokouksessaan 26.8.2021 Purkupiha Oy:n tarjouksen 93 260 € sis. alv 24 %.
Purkamisen kustannusarvio on 141 476 €.
ARA on myöntänyt purkuavustusta 69 992 €. Avustuksella ei kateta jäteveron ja
kaatopaikkamaksun osuutta.
Purkutoimien kiireellisyys johtuu kunnan mahdollisista omista tarpeista. Pankkilainan
kilpailutus ja takauspäätöksen saanti kestänee n. 1,5-2 kk, joten yhtiön hallitus päätti
kokouksessaan 26.8.2021 pyytää kunnanhallitukselta purkamisen rahoittamista
varten lyhytaikaista lainaa maksimissaan 140 000 €. Lainaa lyhennetään ARAn
avustuksella sekä loppulainalle tehdään joko maksusuunnitelma tai yhtiö ottaa
pankkilainan, jolla maksetaan kunnalta saatu laina takaisin. Yhtiö tarvitsee
kunnanhallitukselta sitoumuksen maksusuunnitelmaan tai pankkilainan takaukseen.
Todetaan, että kuluvan vuoden talousarvion rahoituslaskelmaosuudessa ei ole
varauduttu lainkaan antolainasaamisten lisäyksiin. Myös takauksen tai muun
vastuusitoumuksen myöntäminen toisen velasta vaatii valtuuston päätöksen.
Päätäntävalta asiassa siten kuuluu valtuustolle ja valtuuston on päätöstä tehdessään
otettava huomioon kuntalain 129 §:ssä säädetyt rajoitukset.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Enontekiön kunnan omavelkaisen
takauksen enintään 140 000 suuruiseen lainaan kuntakonserniinsa kuuluvan As Oy
Enontekiön kunnan asunnot -nimiselle yhtiölle.
Päätös
Todetaan, että vs. hallintojohtaja toimi asian esittelijänä kunnanjohtajan ollessa
estynyt.
Birgitta Eira, Outi Kurkela ja ja Jarmo Näkkäläjärvi totesivat itsensä esteellisiksi, eivätkä
olleet läsnä asian käsittelyn eikä päätöksenteon aikana. Kaikkien estellisyyden syy:
intressijäävi.
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 29.09.2021, § 76
-
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Enontekiön kunnan omavelkaisen
takauksen enintään 140 000 suuruiseen lainaan kuntakonserniinsa kuuluvan As Oy
Enontekiön kunnan asunnot -nimiselle yhtiölle.
Päätös
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Asiantuntijanana kuultiin isännöitsijä Mirja Tervoa.
Tiedoksi
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot, kirjanpito
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§ 77
Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

Päätös
Valtuusto merkitsi seuraavat ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi:
- Koulutussuunnitelman mukainen koulutus valtuutetuille jatkuu.
- Maakuntajohtajan vuosittainen kuntakierros Enontekiöllä 30.9 klo 13-15
virastotalolla, paikalla valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä
johtoryhmä.
- Kuntalaisfoorumi 12.10 klo 17 alkaen valtuustosalissa ja virtuaalisesti. Keskustellaan
kuntastrategiasta ja ensi vuoden talousarviosta 2022.
- Konsernin kehittämispaja tiistaina 26.10 klo 09-11. Aihe kunnan investoinnit 2022-
2032 ml hyvinvointikeskus. Kutsu valtuutetuille ja vastuuviranhaltijoille lähetetään
lähiaikoina.
- Hyvinvointikeskuksen tilannekatsaus, tekninen johtaja.
Hyvinvointikeskusta koskeva valtuustoseminaari 10.11.2021 klo 12:00
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin Riitta Peltovuomaa ja Kimmo Lämsää klo 19:15 -
19:40 Karesuvannon koulun sisäilmaongelmia koskevassa asiassa
Merkittiin kokoustauko klo 20:08 - 20:15 sekä sen jälkeen uusi nimenhuuto. Todettiin,
että paikalla oli 16 varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.
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§ 78
Valtuustoaloitteet
Kunnan hallintosääntö 120 §
”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan
toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään
lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
Päätös
Outi Kurkela: Valtuustoaloite omaishoitajien maksuttomasta uinti- ja
kuntosalikäynneistä
"Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. He ovat
ensiarvoisen tärkeitä myös yhteiskunnallisesti. Omaishoitajien panos hoiva- ja
hoitotyöhön tuo isoja säästöjä kuntien talouteen sekä helpottavat hoitohenkilökunnan
saatavuuteen liittyvää painetta. Väestön nopea ikääntyminen tekee omaishoidosta
yhä tärkeämmän hoivavaihtoehdon samalla kun laitos- ja kotihoito kärsivät
resurssipulasta.
On ongelmallista, että Suomessa on miltei joka kunnassa erilaiset kriteerit tuen
saannille, lisäksi omaishoidon tuen suuruus ja erilaiset tukipalvelut vaihtelevat.
Omaishoitajien asemaa tulee parantaa ja käytännöt yhtenäistää valtakunnallisesti
sote-uudistuksen yhteydessä.
Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jaksamiseen ja
kuntoutukseen on kiinniettävä erityistä huomiota. Yhtenä parannuksena tähän liittyen
esitämme, että kunnastamme/ kaupungistamme omaishoidon tukea saava henkilö
pääsee maksutta kunnan/ kaupungin liikuntapalveluiden piiriissä oleviin uimahalleihin
ja kuntosaleihin niiden aukioloaikoina.
päiväys 29.9.2021
kristillisdemokraattien valtuutettu
allekirjoitukset Outi Kurkela"
Elli-Maria Kultima: Valtuustoaloite siitä, että kunnan kiinteistöille ammattilaisen
suorittama vuosittainen kontrolli lämmityksen/ ilmastoinnin osalta. Näin mahdollisesti
vältytään päiväkodin kaltaiselta vahingoilta.
Ulla Keinovaara:
"ASIA
ALOITE
29.9.2021
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Esitän, että Yli-Kyrön oppilaat saisivat käydä Raattamassa esikoulun ja että
koulukuljetus järjestetään, ottaen huomioon pitkä koulumatka Hettaan kun on
kysymyksessä kuusi vuotias ja Raattamaan on vain viisi kilometrin matka.
Ulla Keinovaara"
Jarno Viitanen: Valtuustoaloite:kelkkareitti järveltä Teboilille sekä kelkkareittien
kartoitus, tarvitseeko vaarallisiksi koettuja paikkoja muuttaa tai muuttaa niiden
merkintää paremmaksi niiltä osin
Jarno Viitanen; Valtuustoaloite siitä, että kunnan tulee tehdä selvitys koululaisten ja
opiskelijoiden mahdollisuus tarjota työ-/ tulityö/ hygieniapassi- kortit jotta heillä olisi
mahdollisuus työllistyä lomakuukausien aikana
Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle
25-vuotiaille
Birgitta Eiran valtuustoaloite siitä, että kunnan tulee selvittää mahdollisuudet hankkia
defibrilaattorit kaikkiin kyliin.
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Kunnanhallitus, § 233,29.09.2021
Kunnanvaltuusto, § 79, 29.09.2021
§ 79
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen
ympäristöjaostoon
ENODno-2021-373
Kunnanhallitus, 29.09.2021, § 233
Valmistelijat / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Sodankylän kunta on vastannut 1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion,
Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.
Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan alainen
ympäristöjaosto. Ympäristöjaostossa on 7 jäsentä; kaksi jäsentä Sodankylästä ja
Inarista, yksi jäsen Muoniosta, Enontekiöltä sekä Utsjoelta.
Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja
edistämiseksi kunnassa:
1. huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä
tehtävistä;
2. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;
3. huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja
tutkimuksista;
4. osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja
neuvonnan järjestämiseen;
5. antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä
asioista muille viranomaisille;
6. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta,
valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;
7. edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa
ympäristönsuojeluasiassa sekä
8. suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty
ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, maa-aineslaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa,
maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja
valvontaviranomaistehtäviä.
Jäsenen nimeäminen kuuluu kunkin kunnan kunnanvaltuustolle
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Sodankylän kunnan teknisen
lautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 29.09.2021, § 79
-
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Sodankylän kunnan teknisen
lautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
Päätös
Leena Palojärvi esitti Enontekiön kunnan edistajaksi ympäristönsuojelun
yhteistoiminta-alueen ympäristöjaostoon Birgitta Eiraa varsinaiseksi jäseneksi ja
varajäseneksi Jarmo Näkkäläjärveä.
Elli-Maria Kultima esitti Enontekiön kunnan edustajaksi ympäristönsuojelun
yhteistoiminta-alueen ympäristöjaostoon Juha-Pekka Mäntyvaaraa varsinaiseksi
jäseneksi ja varajäseneksi Outi Kurkelaa
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, koska ehdolle oli asetettu
enemmän henkilöitä kuin mitä voidaan valita niin hän esitti, että asia on ratkaistava
enemmistövaalilla kuntalain 105 § 3 momentin säännöksen mukaisesti. Valtuusto
hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän esityksen.
Elli-Maria Kultima ja Helinä Hautamäki vaativat suljettua lippuäänestystä.
Valtuusto päätti yksimielisesti suorittaa suljetun lippuvaalin asian ratkaisemiseksi.
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajat ääntenlaskijoiksi.
Suoritetussa vaalissa annettiin 17 ääntä, joista Birgitta Eira varsinaisena ja Jarmo
Näkkäläjärvi hänen varajäsenenään saivat 10 ääntä ja Juha-Pekka Mäntyvaara
varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenenään Outi-Kurkela saivat 7 ääntä. Näin
ollen puheenjohtaja totesi Birgitta Eiran tulleen valituksi Enontekiön kunnan
edustajaksi ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen ympäristöjaoston varsinaiseksi
jäseneksi ja Jarmo Näkkäläjärven tulleen valituksi hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen.
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Kunnanhallitus, § 234,29.09.2021
Kunnanvaltuusto, § 80, 29.09.2021
§ 80
Kirjaamisvirheen korjaaminen valtuuston päätöksestä 24.8.2021 § 65
ENODno-2021-285
Kunnanhallitus, 29.09.2021, § 234
Valmistelijat / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Valtuusto päätti kokouksessaan 24.8.2021 § 65 Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan
jäseneten ja varajäsenten vaalista. Päätökseen jäi kokouksesta tehdyn ja tarkastetun
videotallenteen mukaan kirjaamisvirhe, joka on korjattava. Lautakuntaan valittiin
videotallenteen mukaan jäseneksi Hannu Ranta varajäsenään Per-Oula Juuso
ja jäsen Kati Peltovuoma, varajäsenään Ulla Keinovaara. Päätökseen on kirjattu
jäseneksi Hannu Ranta varajäsenenään Lars-Aslak Tornensis ja Kati Peltovuoma
varajäsenenään Marko Keskitalo.
Hallintolain (434/2003) 51 § 1. mom:n mukaan viranomaisen on korjattava
päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava
selvä virhe.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se korjaa valtuuston pöytäkirjaan 24.8.2021 §
65 tulleen kirjoitusvirheen.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 29.09.2021, § 80
-
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se korjaa valtuuston pöytäkirjaan 24.8.2021 §
65 tulleen kirjoitusvirheen.
Päätös
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Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen ja kirjasi, että valitut
henkilöt ovat Hannu Ranta varsinaisena jäsenenä ja Per-Oula Juuso hänen
henkilökohtaisena varajäsenenään ja Kati Peltovuoma varsinaiseksi jäseneksi ja Ulla
Keinovaara hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.
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Kunnallisvalitus
§76, §79, §80
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Muutoksenhakukielto
§72, §73, §74, §75, §77, §78
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

