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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

58 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

59 § Käyttötaloussuunnitelman täydentäminen kunnanhallituksen teh-

täväalueen osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen 

60 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

61 § Myyntilaskujen välityspalvelun tarjouksen käsittely 

62 § Lausunto Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta 

63 § Määrärahan varaaminen investointeihin Hetta Hiihtomaa Oy:n 

osakkeiden lunastamista varten sekä yhtiön purkaminen vapaa-

ehtoisen selvitysmenettelyn kautta 

64 § Kuntalaisaloite kunnantoimiston hissin kuntoon saattamiseksi 

/ Annikki Paajanen 

65 § Kuntalaisaloite koira-ajokortista / Saija Kanerva 

66 § Valtuustoaloite ilmoitustaulujen ylläpidon lopettamisesta si-

vukylissä / Jaakko Alamattila ja Ulla-Maija Syväjärvi 

67 § Valtuustoaloite koskien virallisen moottorikelkkauran valmis-

telua Kilpisjärveltä Haltille /neuvottelujen aloittamista 

Metsähallituksen kanssa / Berit-Ellen Juuso ja Per-Oula Juuso 

68 § Enontekiön kunnan lausunto Lappi-sopimuksesta 

69 § Enontekiön kunnan lausunto lapin käräjäoikeuden Muonion is-

tuntopaikan lakkauttamisesta 

70 § Heimo Rantakokon eronpyyntö Kilpisjärven äänestysalueen vaa-

lilautakunnasta 

71 § Anomus sivutyön tekemisestä / Sinikka Labba 

72 § Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen 

73 § Antti Juhani Tuomikosken ja Juhani Sakari Hakulisen poikkea-

mishakemus eräkämpän ja saunarakennuksen rakentamista varten 

Tuorkottajajärven ranta-alueelle Näkkälään 

74 § Juha-Pekka Mäntyvaaran poikkeamishakemus lomarakennuksen ja 

saunan rakentamista varten Muotkajärven ranta-alueelle 

75 § Kiinteistön määräalan kaupan hyväksyminen Enontekiön kunnan 

sekä Kaisa Annikki ja Jaakko Paajasen välillä 

76 § Kunnanjohtaja Mikko Kärnän vuosiloma 

77 § Tosilapin matkailuelämyksiä sosiaalisen median väylille – ke-

hittämishankkeen ohjausryhmän valinta 

78 § Nuoret vieropalkisilla 2014–tapahtuman tukihakemus 

79 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

80 § Ilmoitusasiat 

81 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

82 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

83 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

84 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 58 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja 

Jaakko Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyk-

sen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantar-

kastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. 

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjär-

jestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtä-

vänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtä-

villä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli 

ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitse-

mättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli 

heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valit-

tu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valin-

nalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen 

saakka. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 59 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN KUNNANHALLITUK-

SEN TEHTÄVÄALUEEN OSALTA JA VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN  

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää muuttaa entisen velkaneuvonnan kustannus-

paikan 013014 terveydenhuollon kuntayhtymän palkanlaskennan kus-

tannuspaikaksi ja varata sille menoarvioksi 42.600 euroa ja tulo-

arvioksi 42.600 euroa, neton ollessa 0,00. Edelleen kunnanhallitus 

päättää ko. kustannuspaikan vastuuviranhaltijaksi kunnansihteerin 

ja hänen varahenkilökseen kunnanjohtajan.   

 

Selostus 

 

Velkaneuvonta on siirtynyt perusturvalautakunnan alaiseksi toimin-

naksi vuoden 2013 alusta. Tuolloin perusturvalautakunnan talousar-

vioon on perustettu velkaneuvontaa varten oma kustannuspaikka ja 

varattu määrärahat. 

 

Hallinnon talousarviossa oleva kustannuspaikka on sen jälkeen jää-

nyt tarpeettomaksi.  

 

Hallinto-osastolle on vuoden 2014 alusta siirtynyt Muonion-

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän palkanlaskenta. Palkan-

laskentakustannukset laskutetaan kuntayhtymältä loppuvuodesta. 

Kustannusosuuden selkeyttämiseksi olisi tarkoituksenmukaisinta 

avata kuntayhtymän palkanlaskentaa varten oma kustannuspaikka hal-

linnon talousarvioon ja varata sille meno- ja tuloarviomääräraha. 

Meno- ja tuloarvioiden lisäys ei vaikuta kunnanvaltuuston myöntä-

mään raamiin, koska niiden nettovaikutus on 0,00 euroa.    
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 60 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne 

täytäntöön. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuus-

ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuus-

ton päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että 

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten 

lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 

panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä-

siteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja 

päätettävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 27.2.2014 ja käsitellyt 

seuraavat asiat: 

 

 1 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 2 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

3 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 

vaali 

 4 §  Enontekiön kunnan vuosikello 2014 

 5 §  Vuoden 2013 valtuustoaloitteiden käsittely 

 6 §  Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymä-

valtuuston jäsenten vaali 

 7 §  Enontekiön kunnan tarkastussäännön muuttaminen 

 8 §  Omavelkaisen takauksen myöntäminen Enontekiön Sähkö Oy:n 

lainalle 

 9 §  Teknisen lautakunnan perimien rakennusvalvonta-, maa-

aineslain ja ympäristösuojeluviranomaisen taksojen tarkis-

tus 

10 §  Lisätalousarvio vuoden 2014 investointiosaan 

11 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 61 § MYYNTILASKUJEN VÄLITYSPALVELUN TARJOUKSEN KÄSITTELY 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä CGI Oy:n esittämän tarjouksen 

myyntilaskujen välityspalvelujen tuottamisesta ja päättää hankkia 

kyseisen laskutusominaisuuden Pro-Economican laskutusohjelmaan 

tarjouksen mukaan. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnan laskutusohjelmalla ei ole tähän asti voinut 

tuottaa sähköisiä laskuja, vaan pelkästään paperilaskuja. Sähköis-

ten laskujen kysyntää asiakkaiden toimesta on lisääntynyt viime 

vuosien aikana. Nyt kun suoraveloitus on poistunut, on sähköisten 

myyntilaskujen tuottamismahdollisuus asiakkaille korostunut.  

 

CGI Oy:ltä on pyydetty tarjous nykyisen laskutusohjelman lisäomi-

naisuudesta, jolla voidaan tuottaa sähköisiä myyntilaskuja. 

Tarjous sähköisistä myyntilaskuista hintaerittelyineen esitellään 

kokouksessa. 

 

 

Liite 1 Hintaerittely myyntilaskujen välityspalvelusta (Liite 

ei julkinen / salassa pidettävä) 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 62 § LAUSUNTO PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi annetun lausunnon. 

 

Selostus 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi 

Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuu-

distuksesta annetussa laissa (169/2007, Paras-puitelaki) on sää-

detty perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä 

kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lain mukainen yhteistoimintavel-

voite on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kun-

tien yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja terveysalueiden ja 

perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terve-

ysministeriössä on valmisteltu lakiehdotus Paras-puitelain mukais-

ten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden 2016 loppuun. 

Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan halli-

tuksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 

annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa 

minituilta tahoilta lausunnot ehdotuksesta laiksi Paras-puitelain 

eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta. lausuntopyyntö 

kokonaisuudessaan ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön internet-osoitteesta: 

http/www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot 

 

Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on 

kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. 

Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollisuus perustella, minkä 

lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle 

kommentoinnille. 

 

Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan 

esityksen viimeistelytyössä. lakiesitys annetaan eduskunnalle ke-

vätistuntokaudella osana sote-esitystä ja lain on tarkoitus tulla 

voimaan vuoden 2015 alusta lukien. 

 

Lausuntopyynnöt pyydetään antamaan torstaihin 13.3.2014 mennessä. 

 

 

 

Liite 2 Annetun lausunnon tiivistelmä   
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 63 § MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN INVESTOINTEIHIN HETTA HIIHTOMAA 

OY:N OSAKKEIDEN LUNASTAMISTA VARTEN SEKÄ YHTIÖN PURKAMINEN VAPAA-

EHTOISEN SELVITYSMENETTELYN KAUTTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo, Antti Tonteri ja Pia Korva ilmoittivat esteelli-

syytensä käsiteltävään asiaan (hallintolaki 28 § 5 kohta) ja pois-

tuivat kokouksesta. Puheenjohtajana toimi Jaakko Alamattila ja 

toisena pöytäkirjantarkastajana Tuomas Keskitalo 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

investointien kohtaan 099034 Hetta Hiihtomaan osakkeet 5.000 euron 

menomäärärahan osakkeiden lunastamiseen. Määräraha katetaan lai-

nanotolla. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää yhtiön purkamisen vapaa-

ehtoisen selvitysmenettelyn kautta ja hyväksyy KPMG:n tarjouksen 

purkamisprosessin suorittamisesta. Purkamisprosessiin tarvittava 

määräraha, 7000,- €, katetaan elinkeinotoimen määrärahasta. 

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto on vuoden 2013 talousarviossa varannut 250.000 eu-

ron määrärahan Hetta Hiihtomaa Oy:n osakkeisiin. Lisäksi kunnan-

valtuusto on kokouksessaan 26.9.2013 § 62 päättänyt tehdä muille 

osakkeenomistajille julkisen ostotarjouksen heidän omistamistaan 

osakkeista. Osakkeista tarjottiin 2,5 euroa kappaleelta. Edelleen 

kunnanvaltuusto päätti em. kokouksessa että se hyväksyy Hetta 

Hiihtomaa Oy:n toimintojen siirtämisen osaksi Enontekiön kunnan 

toimintoja siinä vaiheessa, kun kunta omistaa 100% yhtiön osake-

kannasta. Hetta Hiihtomaasta muodostetaan tällöin kunnallinen lä-

hiliikuntapaikka ja yhtiön velat, vastuut sekä varallisuus siirre-

tään tällöin osaksi kunnan tasetta. 

 

Ostotarjousten perusteella sekä lahjoituksina osakkeita hankittiin 

kunnan omistukseen määrä, jolla kunnan omistusosuus saatiin kasva-

tettua 96,2 %:in osakepääomasta. Pienosakkailla on vielä tällä 

hetkellä omistuksessaan 1870 kappaletta Hetta Hiihtomaan osakkei-

ta. 

 

Nyt esitettävällä määrärahalla on tarkoitus lunastaa loput pie-

nosakkaiden omistuksessa olevat osakkeet. 

 

Enontekiön kunta on pyytänyt tilintarkastusyhteisöltään, KPMG:ltä, 

hinta-arviota purkamisesta. Hinta-arvioksi saatiin noin 6.000 eu-

roa ja lisäksi osakkeen arvonmääritys sekä viranomaiskulut (pa-

tentti- ja rekisterihallituksen pakolliset menot) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 64 § KUNTALAISALOITE KUNNANTOIMISTON HISSIN KUNTOONSAATTAMI-

SEKSI / ANNIKKI PAAJANEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kuntalaisaloitteen johdosta kunnanhallitus toteaa, että kunnanvi-

raston hissi tarkastetaan ja huolletaan vaatimusten mukaisesti, 

joten sen pitäisi olla kunnossa. Hissin avain on saatavilla neu-

vonnasta Raili Vienolalta. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että 

hissin toimivuuteen kuuluvissa asioissa tulee olla yhteydessä 

Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalon isännöitsijään, Markus Vil-

jaseen.  

 

Kunnanhallitus päättää lisäksi toimittaa kuntalaisaloitteen Kiin-

teistö Oy Virastotalolle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä var-

ten. 

 

Selostus 

  

Annikki Paajanen on kuntalaisaloite.fi sivustolla 22.1.2014 tehnyt 

seuraavan kuntalaisaloitteen: 

”Esitän Enontekiön kunnanvaltuustolle, hissi käyttökuntoon. 

Hissi on tällä hetkellä hidas, pelottava ja lukossa, avaimien met-

sästys mahoton. Asiakkaiden pääsy yläkertaan rappuja käyttäen ei 

kaikilta onnistu. Virtupiste on yläkerrassa, käyttäminen ei onnis-

tu liikuntavammaisilta eikä ikäihmisiltä. Toivottavasti hissi saa-

daan pikaisesti kuntoon.”  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 65 § KUNTALAISALOITE KOIRA-AJOKORTISTA / SAIJA KANERVA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Esitetyn kuntalaisaloitteen johdosta kunnanhallitus päättää tode-

ta, että kunnalla ei ole toimivaltaa määrätä esitetyn koira-

ajokortin suorittamista pakolliseksi edellytykseksi koiran omista-

miseen. Kunnanhallitus muistuttaakin koiran omistajia, että jär-

jestyslain 4 luvun 14 §:ssä/koirakuri edellytetään, että koiran 

tulee olla kytkettynä taajamassa. 

 

Selostus 

 

Saija Kanerva on kuntalaisaloite.fi sivustolla 14.2.2014 tehnyt 

seuraavan kuntalaisaloitteen: 

”Saate kunnalle 

Tällä hetkellä osa koiranomistajista rajoittaa minun vapauttani 

kulkea julkisilla jalankulkuväylillä, hiihtoladuilla, pururadalla 

ym. laiminlyömällä koirakurilakia, onko tämä oikein? Poliisi ei 

tehnyt asialle mitään vaikka tein rikosilmoituksen kun naapurin 

koira hyökkäsi minun ja koirani kimppuun. Rangaistusta ei tullut, 

koska teko ei ollut tahallinen. Mielestäni se oli tahallinen koska 

lain vastaisesti he pitivät koiraa jota eivät hallitse vaan se 

pääsee irti. 

 

Kuntalaisaloite Koira-ajokortti 

Sekä nykyisille että uusille koiranomistajille pakolliseksi sekä 

kirjalliset- että käytännönkokeet ennen kuin saa omistaa koiran. 

Kirjallisissa kokeissa koiranomistajan täytyy tuntea koirakurilaki 

ja sitoutua sitä noudattamaan. Myös eettiset ja moraaliset oikeu-

det ja velvollisuudet on tiedettävä ja ymmärrettävä. Käytännönko-

keella huolehditaan että omistaja on fyysisesti ja henkisesti ky-

kenevä pitämään koiransa kurissa ja nuhteessa ettei aiheuta muille 

tarpeetonta harmia ja / tai vaaratilanteita. Koira-ajokortti kos-

kisi sekä lemmikki- ja harrastuskoiria että hyötykoiria.” 
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Khall 66 § VALTUUSTOALOITE ILMOITUSTAULUJEN YLLÄPIDON LOPETTAMI-

SESTA SIVUKYLISSÄ / JAAKKO ALAMATTILA JA ULLA-MAIJA SYVÄJÄRVI 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää lopettaa kunnan ilmoitustaulujen ylläpidon 

niissä kylissä, joiden kylätoimikunnat/-kyläyhteisöt ovat sitä 

esittäneet. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää saattaa asian kunnanvaltuustolle 

tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Jaakko Alamattila ja Ulla-Maija Syväjärvi esittivät 27.2.2014 pi-

detyssä valtuuston kokouksessa suullisen valtuustoaloitteen ilmoi-

tustaulujen ylläpidon lopettamisesta sivukylissä. 

 

Hallintosäännön 42 § Kunnanhallitus kohta 30 sääntelee, että kun-

nanhallitus päättää ilmoitustaulujen paikoista ja hoitajien nimeä-

misestä. 

 

Keskushallinnon toimesta on niille kylätoimikunnille ja kyläyhdis-

tyksille, joissa on kunnan ilmoituspaikka, lähetetty kysely ilmoi-

tuspaikan tarpeellisuudesta kylässä. Kyselyn vastaukset tuodaan 

kunnanhallitukselle tiedoksi kokoukseen. 
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Khall 67 § VALTUUSTOALOITE KOSKIEN VIRALLISEN MOOTTORIKELKKAURAN 

VALMISTELUA KILPISJÄRVELTÄ HALTILLE /NEUVOTTELUJEN ALOITTAMISTA 

METSÄHALLITUKSEN KANSSA / BERIT-ELLEN JUUSO JA PER-OULA JUUSO 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Antti Tonteri ilmoitti kannattavansa esitys-

tä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa asian teknisen lautakunnan selvitet-

täväksi. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että asia voidaan ottaa 

esille myös Metsähallituksen kanssa käytävissä yhteistyöneuvotte-

luissa.  

 

Selostus 

 

Berit-Ellen Juuso ja Per-Oula Juuso esittivät 27.2.2014 pidetyssä 

valtuuston kokouksessa seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: 

”Kilpisjärvi-Halti on osa Kalottireittiä. Tällä reitillä ei ole 

mahdollista ulkopaikkakuntalaisten kelkkailla omin päin kuten 

esim. Metsähallituksen ylläpitämillä kelkkaurilla, mihin myös ul-

kopaikkakuntalaiset saavat kelkkaluvan. Esitämme, että Enontekiön 

kunta aloittaa välittömästi virallisen moottorikelkkauran valmis-

telut / neuvottelut Metsähallituksen kanssa Kilpisjärveltä Haltil-

le. Matkailullisesti tämä palvelee paremmin ja huomattavasti laa-

jemmin kuin tämän hetken tarjoamat mahdollisuudet”. 
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Khall 68 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LAPPI-SOPIMUKSESTA 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä lausunnon Lappi-sopimuksesta kun-

nanjohtajan muutetun esityksen mukaisesti lisäyksellä, että lau-

sunnon loppuun lisätään myös seuraava kappale: ”Enontekiön kunta 

pitää tärkeänä että Lappi-sopimuksessa korostetaan valtakunnan ra-

jat ylittävän pelastus- ja avustustoiminnan sekä ensihoidon merki-

tystä ja kyseisten toimintojen kehittämistä”.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että sivulle 15 toiseen 

kappaleeseen jossa Enontekiön kunta lausunnossaan esittää ”Erityi-

sen tärkeitä ovatkin läntinen ja itäinen Jäämeren ratalinjaus sekä 

niiden ohella yhteydet Venäjälle” täydennetään Venäjän lisäksi 

myös Norjaan ja Ruotsiin (Lappi-esityksen sivu 20 kolmas kappale).  

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että lausuntoon tulisi 

lisätä yhteispohjoismaisen pelastus- /hälytysjärjestelmän kehittä-

minen yhdeksi kärkihankkeeksi. Elli-Maria Kultima kannatti Eiran 

esitystä. 

 

Jaakko Alamattila kannatti esittelijän ehdotusta 

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että 

koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu 

esitys, suoritetaan asiasta äänestys. Puheenjohtaja esitti äänes-

tystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat 

esittelijän ehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat 

Birgitta Eiran esitystä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut, 

äänestävät ”EI”. Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”JAA”-ääntä 

(Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuomas) ja 4 ”EI”-

ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria, Näkkäläjärvi Janne ja 

Tonteri Antti). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut 

Birgitta Eiran esitys. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää esittää Lapin Liitolle lausunto-

naan Lappi-sopimuksesta seuraavaa: 

Enontekiön kunnanhallitus pitää Lappi-sopimusta pääsääntöisesti 

erittäin hyvänä asiakirjana, jonka tavoitteet tukevat Enontekiön 

kunnan kehittämis- ja kuntastrategiaa. Enontekiön kunta on valmis 

sitoutumaan sopimukseen ja sen tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin 

mikäli sopimukseen tehdään kunnan tässä lausunnossa esittämät muu-

tokset. Kunnanhallitus esittää Lapin Liitolle kiitokset ennakko-

luulottomasta sekä uudesta toimintatavasta, jonka mukaisesti Lap-

pi-sopimuksessa on pyritty eroon tiukasta sektoriajattelusta ja 

haastettu perinteinen toimintalinja-ajattelu. Lappi sopimuksen 

päätavoite, maakunnallisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämi-



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 17.3.2014 14 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

nen, on ainoa järkevä tavoite, joka tällaisessa taloudellisessa 

tilanteessa voidaan asettaa. 

Sopimusluonnoksen sivulla 7 käsitellään metsiä, matkailua, kaivok-

sia ja Lapin alkuperäisiä elinkeinoja toimeentulon lähteinä. Kun-

nanhallitus pyytää, että termi ”alkuperäinen” korjataan muotoon 

”perinteinen” ja että poronhoidon lisäksi perinteisten elinkeino-

jen rinnalle nostetaan myös muut luontaiselinkeinot. Kunnanhalli-

tus huomauttaa, että myös matkailun voidaan katsoa olevan Lapissa 

perinteinen elinkeino. Lapin matkailuhistorian mukaan nykyisen La-

pin läänin alueella alkoi liikkua ulkomaalaisia tutkimus- ja löy-

töretkeilijöitä sekä matkailijoita jo 1500- ja 1600-luvuilla. Mat-

kailijoiden määrä alkoi kasvaa 1700-luvun lopulta lähtien. Matkai-

luelinkeino on olennainen osa lappilaista paikalliskulttuuria niin 

saamelaisesta kuin suomalaisestakin näkökulmasta. Tämä historial-

linen matkailuelinkeino on perustunut nimenomaan kestävän kehityk-

sen mukaiselle luontomatkailulle, ja sen perinteitä useat yrityk-

set jatkavat tänäkin päivänä. Perinteisten elinkeinojen kulttuu-

risten arvojen lisäksi on syytä korostaa myös niiden sosiaalista 

merkitystä. 

Sopimusluonnoksen sivulla 9 käsitellään esimerkkejä toimintastra-

tegioiden kärkihankkeista. Kärkihankkeina on nostettu esille ”kun-

tien vähähiiliset energiantuotantohankkeet”. Kunnanhallitus pyy-

tää, että Lapin Liitto nostaa selkeänä kärkihankkeena esille Enon-

tekiön kunnan pumppuvoimalahankkeen. Kyseinen hanke on malliesi-

merkki paikallisiin tarpeisiin nähden merkittävästä ”vihreän ener-

gian” hankkeesta, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Hankkeel-

la on hyvät menestymisen edellytykset ympäristöministeriön linjat-

tua, että hanke voidaan toteuttaa vesitaloushankkeena eikä se si-

ten vaadi muutoksia esimerkiksi koskiensuojelulakiin. 

Enontekiön kunnanhallitus pitää positiivisena, että Lappi sopimuk-

sessa on otettu kantaa Lapin oman SOTE-mallin puolesta. Kunnanhal-

lituksen näkemyksen mukaan oma SOTE-malli tulee nostaa sopimukses-

sa vielä voimakkaammin esille ja jopa sen keskiöön. Kyseessä on 

Lapin tulevaisuuden ja maakunnan elinvoiman kannalta erittäin mer-

kittävä asia, johon kaikkien Lapin kuntien tulee sitoutua. Muussa 

tapauksessa joudumme tyytymään Helsingin meille esittämiin ratkai-

sumalleihin, jotka eivät Lapin olosuhteissa ole toimivia. 

Sopimusluonnoksen sivulla 16 käsitellään Lapin lentoliikennettä. 

Enontekiön kunnanhallitus esittää, että sivulle kirjataan selkeäs-

ti yhteinen tahtotila, jonka mukaisesti kaikki Lapin lentoasema-

verkoston lentoasemat tulee säilyttää ja niitä on kehitettävä pai-

kallisista lähtökohdista. 

Sopimusluonnoksen sivulla 17 käsitellään jälleen saavutettavuutta 

käsitteleviä kärkihankkeita. Enontekiön kunnanhallitus vaatii, et-

tä VT21:n perusparantaminen valtatien kriteerit täyttävälle tasol-

le välillä Palojoensuu-Kilpisjärvi nostetaan yhdeksi kärkihank-

keeksi. Kyseinen tiehanke on ollut jo pitkään ELY-keskuksen kärki-
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hankkeena ja tieosuus vaatii välittömiä parantamistoimenpiteitä 

sen ollessa erittäin merkittävä väylä Suomesta Norjaan ja Ruot-

siin.  

Sopimusluonnoksen sivulla 20 todetaan ”Lappi Euroopan arktisena 

porttina vaatii yhden vahvan kehityskäytävän, Jäämeren käytävän, 

Kemi-Torniosta Kirkkoniemeen ratalinjausta mukaillen. Kehittämis-

käytävä toimii maakunnan päävyöhykkeenä, johon on hyvät yhteydet 

muualta. Muut nykyiset kehittämiskäytävät (Perämerenkaari, Mur-

manskin käytävä, Koillis-Suomen käytävä, Länsi-Lapin kehityskäytä-

vä) omine vahvoine profiileineen säilyvät ja luovat rungon maakun-

nan muulle toiminnalliselle kehitykselle”. Enontekiön kunta vaa-

tii, että mainittu kappale poistetaan Lappi-sopimuksesta. 

Mainitulla kirjauksella kunnat sitoutuisivat Kemi-Tornio-

Kirkkoniemen ratalinjaukseen ja mainitun tiestön kehittämiseen. 

Muiden kehittämiskäytävien mainitseminen tällaisen linjauksen jäl-

keen on merkityksetöntä retoriikkaa. Kaikki Lapin kehityskäytävät 

on tässä vaiheessa pidettävä mukana tarkastelussa tasavertaisina 

vaihtoehtoina ja päätökset esimerkiksi ratalinjauksesta on sovi-

tettava elinkeinoelämän sekä naapurimaiden tarpeisiin. Enontekiön 

kunnanhallitus huomauttaa, että esimerkiksi Norjan valtio haluaa 

pitää kaikki vaihtoehdot avoimina. Barentsin alueen vahvin talous-

alue, Tromssa, on myös ilmoittanut kannattavansa tässä vaiheessa 

läntistä käytävää. On myös huomattava, että esimerkiksi Oulu ei 

ole valmis sitoutumaan pelkästään itäisen käytävän kehittämiseen. 

Edelleen on vaikeaa uskoa, että Tornionlaakson kunnat olisivat 

valmiit hyväksymään sopimuksen tällaisenaan.   

Sivun 20 kolmannessa kappaleessa todetaan ”Erityisen tärkeä onkin 

ratalinjaus Kirkkoniemeen sekä sen ohella yhteys Venäjälle”.  

Enontekiön kunnanhallitus vaatii lauseen korjattavaksi muotoon 

”Erityisen tärkeitä ovatkin läntinen ja itäinen Jäämeren ratalin-

jaus sekä niiden ohella yhteydet Venäjälle.” 

Myös sivun 21 kartta tulee korjata asianmukaiseksi ja kirjata sii-

hen mahdollinen ratalinjaus Kolarista Skibotniin. Samassa yhtey-

dessä Enontekiön kunnanhallitus esittää, että Länsi-Lapin kehitys-

käytävän nimi muutetaan ”Läntiseksi Jäämeren käytäväksi” ja Jääme-

ren käytävän nimi muutetaan ”Itäiseksi Jäämeren käytäväksi”. 

Sopimuksen sivulle 22 tulee edelleen kirjata, että Läntinen jääme-

ren käytävä tukee kaivostoiminnan kuljetustarpeita Länsi-Lapissa. 

Enontekiön kunnanhallitus pitää positiivisena, että Lappi-

sopimuksessa on panostettu myös saamelaiskulttuuriin. Kunnanhalli-

tus pyytää mahdollisuutta lausua saamelaiskulttuuria käsitteleväs-

tä osiosta siinä vaiheessa, kun saamelaiskäräjät saa sen valmis-

telluksi. 

Lopuksi kunnanhallitus esittää, että Lappi-sopimukseen kirjataan 

selkeiksi tavoitteiksi myös rajakaupan kehittäminen, rajaesteiden 

poistaminen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollistaminen eri sek-
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toreilla käsittäen niin julkisen- kuin yksityisenkin sektorin toi-

minnot. Erityisen tärkeää olisi kehittää pohjoismaista sosiaali- 

ja terveydenhuollon sekä opetustoimen yhteistyötä. 

Selostus 

Lapin liitossa on valmistunut luonnos Lappi-sopimuksesta eli maa-

kuntaohjelmasta vuosille 2014-2017 ja sen arviointiselostusluon-

nos. Maakunnan liitto laatii alueiden kehittämislain mukaisen, 

määräaikaisen maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdolli-

suuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakun-

nan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset 

toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman 

rahoittamiseksi. Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan huomi-

oon maakuntaohjelmat, edistävät niiden toteuttamista ja arvioivat 

toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen. 

Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäk-

si vuodeksi. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin päät-

tävä toimielin. Maakuntaohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Lapin 

maakunnassa maakuntaohjelmaan sisältyy saamelaiskulttuuria koskeva 

osa, jonka valmistelee saamelaiskäräjät. 

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten ar-

vioinnista säädetyn lain mukaisesti maakuntaohjelman toteuttamisen 

vaikutuksista on laadittu arviointiselostus. Keskeisillä sidosryh-

millä ja muulla yleisöllä on mahdollisuus tutustua maakuntaohjel-

maluonnokseen ja arviointiselostukseen. Lapin liiton hallitus hy-

väksyi kokouksessaan 17.2.2014 maakuntaohjelman luonnoksen lausun-

tokierrokselle. 

Asiakirjat ovat nähtävillä Lapin liiton virastossa sekä laoin lii-

ton internet-sivuilla www.lapinliitto.fi/lappi-sopimus. Lausunto-

aikaa on 24.3.2014 saakka. Lausuntoa pyydetään ainakin seuraavien 

seikkojen osalta: visio, maakuntaohjelmakauden määrälliset tavoit-

teet, strategiset valinnat ja keskeiset hankkeet. 

Lausunnot voidaan antaa kirjallisesti tai webrobol-linkin kautta. 

http://www.lapinliitto.fi/lappi-sopimus
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Khall 69 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDEN MUONION 

ISTUNTOPAIKAN LAKKAUTTAMISESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää antaa oikeusministeriön oikeus-

hallinto-osaston tuomioistuinyksikölle seuraavan lausunnon maini-

tusta asiasta: 

Enontekiön kunnanhallitus ilmoittaa, että se vastustaa ehdottomas-

ti Lapin käräjäoikeuden Muonion istuntopaikan lakkauttamista. Is-

tuntopaikan lakkauttamisesityksen perustelut ovat kestämättömät ja 

lakkauttaminen ei vastaa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun pe-

riaatteeseen.  

Vaikka istuntopaikan käyttö on luonnollisesti vähäistä johtuen 

alueen pienestä väestöpohjasta, on tärkeää turvata myös enonte-

kiöläisten ja muoniolaisten asiointi tuomioistuimessa ilman koh-

tuutonta ajanhukkaa. Lakkauttamisen myötä esimerkiksi kilpisjärve-

läisten asiointimatka käräjäoikeuden istuntopaikkaan olisi lähes 

300 km. Tätä ei voida pitää kohtuullisena vaikka lausuntopyynnössä 

muuta väitetään. 

Enontekiön kunnanhallitus kuitenkin ymmärtää ne perusteet, joilla 

lakkauttamisesitys on tehty, sillä kaikki julkiset organisaatiot 

hakevat tällä hetkellä säästöjä toiminnoistaan. Kunnanhallitus 

esittääkin tuomioistuinyksikölle, että se käynnistäisi neuvottelut 

istuntopaikan siirtämisestä Enontekiölle, jolloin istuntopaikan 

kiinteät kulut pienenisivät huomattavasti. Istunnot voitaisiin 

järjestää esimerkiksi Enontekiön kunnan valtuustosalissa ja on 

huomattava, että Enontekiöllä olisi mahdollisuus hyödyntää mm. vi-

deokuulemista, sillä kunnassa on tämän menettelyn mahdollistava 

laitteisto käytössä. 

Selostus 

Oikeusministeriö on 7.3.2014 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Enonte-

kiön kunnalta lausuntoa Lapin käräjäoikeuden Muonion istuntopaikan 

lakkauttamisesta. 

Lapin Käräjäoikeus on esittänyt oikeusministeriölle, että käräjä-

oikeuden Muonion istuntopaikka tulisi lakkauttaa 1.1.2015 lukien. 

Käräjäoikeus on perustellut esitystään seuraavasti: 

Käräjäoikeus esittää, että Muonion istuntopaikka lakkautetaan käy-

tön vähäisyyden ja käyttämisestä johtuvien välittömien ja välil-

listen kustannusten vuoksi.  

Oikeusministeriön lausuntopyyntö on kokonaisuudessaan nähtävillä 

kokouksessa.
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Khall 70 § HEIMO RANTAKOKON EROPYYNTÖ KILPISJÄRVEN ÄÄNESTYSALUEEN 

VAALILAUTAKUNNASTA 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti myöntää eron Heimo Rantakokolle Kilpisjärven 

äänestysalueen vaalilautakunnasta. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti valita Kilpisjärven äänestysalueen 

vaalilautakuntaan Elina Rousun ja nimesi vaalilautakunnan varapu-

heenjohtajaksi Marjut Muotkajärven.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Heimo Rantakokolle eron Kilpisjär-

ven äänestysalueen vaalilautakunnasta. 

 

Kunnanhallitus valitsee jäsenen Heimo Rantakokon tilalle Kilpis-

järven äänestysalueen vaalilautakuntaan.  

 

Selostus 

 

Heimo Rantakokko on toimittanut kunnanhallitukselle eroanomuksen 

Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä 4.3.2014 

päivätyllä sähköpostilla. Hän on sähköpostin mukaan ilmoittanut 

kunnallisvaalien jälkeen, ettei halua mihinkään kunnalliseen luot-

tamustoimeen.  

 

Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunta 

Veikko Aaltonen, puheenjohtaja 

Heimo Rantakokko, varapuheenjohtaja 

Juha Tornensis 

Leena Ohenoja 

Marjut Muotkajärvi 

 

Varajäsenet 

Eeva-Sisko Tornensis 

Sirpa Keskitalo 

Esa Aidantausta 

 

Kuntalain 39 § mukaan sen jälkeen kun henkilö on valittu luotta-

mustoimeen hän voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. 

Säännöksen mukaiset ehdottomat kieltäytymisperusteet ovat pätevä 

syy myös eroamiseen. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toi-

mielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Ehdottomia kiel-

täytymisperusteita ovat mm. 60 vuoden ikä, aiempi vähintään neljän 

lähinnä edeltävän vuoden toiminta samassa tai samaan toimielimeen 

kuuluvassa kunnallisessa luottamustoimessa taikka aiempi vähintään 

kahdeksan vuoden toiminta missä tahansa kunnallisessa luottamus-

toimessa. 
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Heimo Rantakokko on toiminut Kilpisjärven äänestysalueen vaalilau-

takunnan varajäsenenä vv. 2005-2008 ja varapuheenjohtajana 2009-

2012. 
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Khall 71 § ANOMUS SIVUTYÖN TEKEMISESTÄ / SINIKKA LABBA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan 

(hallintolaki 28 § kohta 7)ja poistui kokouksesta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus tulkitsee esitetyn sivutyöanomuksen sivutoimi-

ilmoitukseksi, johon ei käytetä työaikaa, ja merkitsee sen hyväk-

syen tiedoksi. 

 

Edelleen kunnanhallitus toteaa, että mikäli hakija oli tarkoitta-

nut anomuksensa sivutoimilupa-anomukseksi, mikä edellyttäisi sivu-

toimen hoitamiseen käytettäväksi työaikaa, ei kunnanhallitus myön-

nä sitä vahvistetun henkilöstöohjeen säännöksiin perustuen. 

 

Selostus 

 

Sinikka Labba on lähettänyt kunnanhallituksen anomuksen: Allekir-

joittaneella on sivistyslautakunnan myöntämä sivutyölupa. Ilmoitan 

täten kunnioittavasti, että en tee kuluvana lukuvuotena sivutyölu-

van mukaisia lehtitöitä ehkä opastustehtäviä. Sivutoimisella yri-

tykselläni Stories oh Kilpisjärvi ei ole toimintaa kuluvana vuote-

na. Pyydän lupaa jatkaa SOGSAKK:n saamen kielen kurssin opettajana 

kuluvan vuoden aikana. Opetusta on keskimäärin kerran viikossa 

kaksi viikkotuntia. Kurssilla on yhteensä 6 aikuisopiskelijaa. 

 

Hallintosäännön 36 §:n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä 

sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää 

kunnanhallitus. 

 

Joulukuussa 2013 hyväksytyssä Enontekiön kunnan henkilöstöohjees-

sa, kohdassa 5.7 todetaan, että mikäli viranhaltijan sivutoimen 

hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien 

tehtävien hoitamiseen, on sivutoimeen aina haettava sivutoimilupa. 

Samassa kohdassa todetaan, että Enontekiön kunta ei myönnä viran-

haltijoille sivutoimilupia. Mikäli sivutoimen hoitaminen tapahtuu 

viranhaltijan ”omalla ajalla”, tulee tehdä sivutoimi-ilmoitus. Si-

vutoimi-ilmoitus tulee hakea ennen sivutoimen aloittamista. Ilmoi-

tuksessa tulee selkeästi käydä ilmi ulkopuolisen yhtiön, yhdistyk-

sen, ammatinharjoittamisen tms. toimiala ja yksilöidysti tehtävä 

sivutoimessa sekä siihen käytetty aika viikossa. 
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Khall 72 § TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää käynnistää tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-

suunnitelman päivittämistyön ja kutsuu saamelaiskäräjät viralli-

seen, lain saamelaiskäräjistä mukaiseen neuvotteluun. 

 

Selostus 

Enontekiön kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on hy-

väksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2007 § 45. Tasa-arvo ja yhdenver-

taisuussuunnitelma on ollut käytössä yleisenä suosituksena koko 

kuntakonsernin toiminnassa vuodesta 2007, mutta päivitystyön tar-

koituksena on saattaa, saamelaiskäräjien lausunnon mukaisesti, 

saamelaiskäräjien näkemykset tehokkaammin osaksi suunnitelmaa kun 

laaditaan tarkennettuja toimialakohtaisia suunnitelmia. Tältä poh-

jalta kutsutaan saamelaiskäräjät viralliseen, lain saamelaiskärä-

jistä mukaiseen neuvotteluun.  
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Khall 73 § ANTTI JUHANI TUOMIKOSKEN JA JUHANI SAKARI HAKULISEN 

POIKKEAMISHAKEMUS ERÄKÄMPÄN JA SAUNARAKENNUKSEN RAKENTAMISTA VAR-

TEN TUORKOTTAJAJÄRVEN RANTA-ALUEELLE NÄKKÄLÄÄN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poik-

keamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 13.2.2014 § 14 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: EM. 

Tekninen lautakunta päättä puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, 

että poikkeamislupa myönnetään. 

 

Selostus 

 

Kylä    Hetta    

Tila    Matsanen 

RN:o   24:43 M602 

Kaavoitustilanne   ei kaavaa 

Kielto   MRL 71 § 1 mom 

Rak.paikan pinta-ala 14700 m
2
  

Rakennuksen kerrosala 

 - erämökki 12 ka-m
2
, kerros 1 

 - saunarakennus  9,5 ka-m
2
, kerros 1 

Rantaviivaa  n.260 m 

Hallintaperuste  oma 

Tulvavaara ei ole 

 

Antti Juhani Tuomikoski ja Juhani Sakari Hakulinen ovat hakeneet 

poikkeamislupaa eräkämpän ja saunan rakentamista varten Tuorkotta-

jajärven ranta-alueelle Näkkälään. 

 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen mää-

räykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 

tai kaavoituksen toteumista alueella. 
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Khall 74 § JUHA-PEKKA MÄNTYVAARAN POIKKEAMISHAKEMUS LOMARAKENNUK-

SEN JA SAUNAN RAKENTAMISTA VARTEN MUOTKAJÄRVEN RANTA-ALUEELLE 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poik-

keamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 13.2.2014 § 15 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: EM. 

Tekninen lautakunta päättä puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, 

että poikkeamislupa myönnetään. 

 

Selostus 

 

Kylä    Suonttajärvi    

Tila    Hietalahdenranta 

RN:o   4:19 M604 

Kaavoitustilanne   ei kaavaa 

Kielto   MRL 71 § 1 mom 

Rak.paikan pinta-ala 5320 m
2
  

Rakennuksen kerrosala 

 - lomarakennus 80 ka-m
2
, kerros 1 

 - sauna     20 ka-m
2
, kerros 1 

Rantaviivaa  n.100 m 

Hallintaperuste  oma 

Tulvavaara ei ole 

 

Juha-Pekka Mäntyvaara on hakenut poikkeuslupaa lomarakennuksen ja 

saunan rakentamista varten Muotkajärven ranta-alueelle. 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen mää-

räykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 

tai kaavoituksen toteumista alueella. 
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Khall 75 § KIINTEISTÖN MÄÄRÄALAN KAUPAN HYVÄKSYMINEN ENONTEKIÖN 

KUNNAN SEKÄ KAISA ANNIKKI JA JAAKKO PAAJASEN VÄLILLÄ  

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan mu-

kaisen kaupan. 

 

Selostus 

 

Kiinteistön määräalan kauppakirja on allekirjoitettu 7.3.2014, 

mutta kauppakirjan ehdoissa kohdassa 1 todetaan, että omistus- ja 

hallintaoikeus siirtyy ostajalle eli luovutuksensaajalle kun Enon-

tekiön kunnanhallitus on kaupan hyväksynyt ja kun kauppahinta on 

kokonaan maksettu. 

 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän 

omaisuuden ostamisesta ja myymisestä valtuuston hyväksymän talous-

arvion puitteissa ja valtuuston mahdollisesti antamien ohjeiden 

perusteella. 

 

Liitteenä on kauppakirja, jossa luovutuksen kohde on n. 4110 m
2 

suuruinen tila Rno 047-401-0055-0010 (Vastahanka) Luomaanjärven 

asemakaava-alueella, Enontekiön kunnan Hetan rekisterikylästä. Ti-

la käsittää Luomaanjärven asemakaava-alueelta ALO I U ½ korttelis-

ta 116 tontin nro 1. Tontilla on rakennusoikeutta 1028 ka-m
2
.   

 

 

Liite 3 Kauppakirja
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Khall 76 § KUNNANJOHTAJA MIKKO KÄRNÄN VUOSILOMA 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Mikko Kärnä ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan (hal-

lintolaki 28 § 1 kohta) ja poistui kokouksesta.  

Päätösehdotus (kunnansihteeri)  

Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Mikko Kärnälle vuosi-

lomaa ajalle 24.3-30.3.2014 ja 22.4-27.4.2014.  

 

Selostus 

 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä on esittänyt, että hän pitäisi vuosilo-

maa 24.3.-30.3.2014 (5 päivää) ja 22.4-27.4.2014 (4 päivää). Vuo-

silomaa jää vielä pidettäväksi 5 päivää.  
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Khall 77 § TOSILAPIN MATKAILUELÄMYKSIÄ SOSIAALISEN MEDIAN VÄYLILLE 

– KEHITTÄMISHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VALINTA 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti valita kehittämishankkeen ohjausryhmään Bir-

gitta Eiran ja hänen varaedustajakseen Elli-Maria Kultiman. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti että ohjausryhmään valitaan Birgitta Eira 

ja hänen varaedustajakseen Elli-Maria Kultima. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää valita kehittämishankkeen ohjausryhmään 

edustajan ja hänelle varaedustajan. 

 

Selostus 

 

Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus pyytää kunnanhallitusta valitse-

maan Enontekiön kunnan edustajan hankkeeseen. 

 

Enontekiön Kehitys Oy on saanut 17.12.2013 Lapin ELY-keskukselta 

myönteisen rahoituspäätöksen hakemalleen TosiLapin matkailuelämyk-

siä sosiaalisen median väylille – kehittämishankkeelle. Hankkeen 

kesto on 1.1.2014–31.1.2015.  

Projektille valitaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata ja 

valvoa hankkeen toimenpiteiden ja talouden toteutumista. 

Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano on seuraava: 

Kaksi hankkeessa mukana olevaa yrittäjää, Enontekiön kunnan 

edustaja, Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen edustaja ja 

asiantuntijajäsen. Lisäksi jokaiselle jäsenelle valitaan 

henkilökohtainen varajäsen. 

Ohjausryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan tai asettaa 

alaisuuteensa työryhmiä. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Enontekiön 

Kehitys Oy:n työntekijä, Aimo Pasanen ja projektin valvojana 

ylitarkastaja Marika Lindroth Lapin ELY-keskuksesta. Enontekiön 

Kehitys Oy:n toimitusjohtaja osallistuu ohjausryhmän toimintaan. 
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Khall 78 § NUORET VIEROPALKISILLA 2014–TAPAHTUMAN TUKIHAKEMUS 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan 

ja poistui kokouksesta. (Hallintolaki 28 § 4 kohta). 

 

Merkitään että Pentti Mäkitalo poistui kokouksesta klo. 15.10. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää tukea tapahtumaa 300 eurolla. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnanhallitukselle on tullut seuraavansisältöinen ha-

kemus: 

 

”NUORET VIEROPALKISILLA 2014 

 

Nuoret vieropalkisilla on porotalousalan opetustapahtuma, jonka 

porotalousoppilaitokset, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin am-

mattiopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu järjestävät vuosittain 

vuorotellen. Tapahtuma on seminaarityyppinen, mutta kuitenkin op-

pilaitosoloista poikkeavassa ympäristössä, osallistava, aktivoiva, 

keskusteluihin perustuva, visuaalinen ja toiminnallinen. 

 

Tapahtuman ohjelmassa on uusinta tutkimus-, talous- ja kokemustie-

toa ja politiikkaa porotaloudesta positiivisesta näkökulmasta, 

nuoria vetävässä muodossa sekä poronhoitoperinteisiin pohjautuvia 

ulkoaktiviteetteja. Sen lisäksi, että saavat ajankohtaisia tietoja 

asiantuntijoilta, nuoret pääsevät verkostoitumaan ja oppimaan toi-

siltaan.  

 

Tapahtumaan osallistuu porotalousopiskelijoita kaikista porotalo-

usoppilaitoksista, ja mukaan kutsutaan myös jo valmistuneet, opis-

kelemaan aikovat sekä muut nuoret tai nuorenmieliset porotalouden 

piirissä toimivat, joilla on sanottavaa tai joita kiinnostaa oppia 

lisää porotalouden harjoittamiseen liittyvistä uusista tai muuten 

ajankohtaisista asioista. 

 

Opiskelijat järjestävät tapahtuman suurimmilta osiltaan itse niin, 

että se vastaa puitteiltaan oppilaitoksen kanssa sovittua ja asia-

sisällöltään opetussuunnitelman vaatimuksia. Oppilaitokset järjes-

tävät opiskelijoilleen matkat, majoitukset ja ruokailut, mutta 

muut osallistujat vastaavat kuluistaan itse. 

 

Vuonna 2014 tapahtuman järjestämisvuoro on Saamelaisalueen koulu-

tuskeskuksella. Tapahtuma-aika on 8-9.4.2014, ja paikaksi on va-

littu Levi, koska se sijaitsee mahdollisimman keskellä pohjoisia 
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suuria paliskuntia. Paikka on keskeinen, mutta tuo rahoitukseen 

haasteensa. Tilavuokriin ja joidenkin esiintyjien palkkioihin tar-

vitaan ulkopuolista rahoitusta, jonka opiskelijat hankkivat itse. 

 

Nuoret vieropalkisilla on tapahtuma, joka tuo esiin porotalouden 

positiivisia puolia ja ilmiöitä sekä tulevaisuuden hyviä näkymiä. 

Tapahtuma edistää sekä alueen imagoa matkailullisesti ja alueta-

loudellisesti, että porotalouden kehittymistä verkostoituneena ja 

voimakkaana elinkeinona. Siksi toivon rahoittajilta myönteistä 

suhtautumista ja panostamista porotalouden nuorisoon ja tähän ta-

pahtumaan. 

 

Opiskelijat ovat avanneet rahoitusta varten pankkitilin, jonne he 

toivovat rahoitukseen osallistuvien maksavan osuutensa. Rahanke-

räyslain 5 §:n 685/2010 mukaan opintoryhmä saa kerätä rahaa, jos 

kerätyt varat käytetään opiskelun edistämiseen.  

 

Toivonniemi 13.2.2014   Outi Jääskö 

   porotalouskoulutuksen linjavastaava 

 

Nuoret vieropalkisilla 201-tapahtuman kustannusarvio ja rahoitus-

suunnitelma”  

 

 

 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo. 15.10-15.17. Tauon jälkeen 

suoritetussa nimenhuudossa puheenjohtaja totesi, että kokous jat-

kuu laillisena ja päätösvaltaisena.
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Khall 79 § LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 

SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 15.2.2014 - 14.3.2014 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

 

- sivistyslautakunta 13.2.2014 

ote sivistysltk. 13.2.2014 § 2 Kirjastovirkailija-

toimistosihteerin toimen täyttäminen toistaiseksi / Sisko 

Keskitalo 

- tekninen lautakunta 21.1.2014 

- tekninen lautakunta 13.2.2014 
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Khall 80 § ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet 

Finavia Oyj 

Enontekiön lentoaseman ympäristönsuojelun vuosiraportti 

2013 

 

Lapin aluehallintovirasto 

Päätös saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun 

määrärahan käytöstä vuonna 2014 

 

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Lapissa-julkaisu 

 

Lapin Ely-keskus 

 Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskeskustelu 

 13.6.2014 

 

Lapin Jätehuollon kuntayhtymä 

Yhtymäkokouksen 3/2013 ja yhtymähallituksen 1/2014 ja 

2/2014 pöytäkirjat 

 

Maaseutuvirasto 

 Ilmoitus vuonna 2013 maksetuista ja takaisinperityistä 

tuista 

 

Mäkelä Pete 

 Kirje kunnanhallitukselle koskien hotellihanketta yläperäl-

le 

 

Super Muonion-Enontekiön ao. ry 

Ilmoitus luottamusmiehen valinnasta toimikaudeksi 2014-

2016 

 

Väestörekisterikeskus 

 Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraa-

tille 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat 

Lapin aluehallintovirasti ym. 

 Kutsu Road Show –seminaariin Moniammatilliset toimintamal-

lit tutuiksi 25-26.3.2014 Rovaniemi 
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Lapin liitto  

 Kutsu Lapin asuinmaaseutufoorumiin 10.3.2014 Tornioon 

  

 Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 13.1.2014 

Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry 

 Kutsu kevätkokoukseen 29.3.2014 Kemi 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Kutsu sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne –

ministerin aluekierros 14.3.2014 Oulu 

 

Tornio-Muoniojokiseura ry. 

 Kutsu vuosikokoukseen 3.8.2014 Ylitorniolle 
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Khall 81 § KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN 

KÄYTTÄMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti pyytää tekniseltä toimelta maanja-

kokylien nimet ja lisätä ne jatkossa esityslistaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 47-405-50-17, Riekkola  

Pinta-ala: 3000 m2 määräosa 1/5  

Luovuttaja: Tallnäs Pertti Olavi kp, Nummelasta, Tallnäs Riitta 

Anneli, Espoosta, Tallnäs Tiina Maria, Nummelasta, Simola Leena 

Johanna, Mutalasta, Tallnäs Timo-Pekka Olavi   

Luovutuksen saaja: Tenhunen Meeri Onerva ja Tenhunen Raimo Olavi, 

Hämeenlinnasta 

 

Kohteet: 47-403-2-196, Eskontieva  

Pinta-ala: 3000 m2 koko kiinteistö 

Luovuttaja: Konttila Esko Matias, Nivalasta 

Luovutuksen saaja: Apaja Martti ja Apaja Tellervo, Jokirinteeltä 

 

Kohteet: 47-405-15-20 

Pinta-ala: ¼ määräosa tilasta 

Luovuttaja: Häyrinen Ilkka Kalervo, Vilppulasta 

Luovutuksen saaja: Lainema Matti Kustaa, Helsingistä, Laine Seppo 

Lauri, Helsingistä. Juha Näsin kuolinpesä, Tampereelta  

 

Kohteet: 47-402-5-33, Ketunpesä, 47-402-5-38, Sudenpesä, 47-402-5-

34, Karhunpesä  

Pinta-ala: 4150 m2 koko kiinteistö (Ketunpesä), 22550 m2 ½ määräosa 

(Sudenpesä), 66950 m
2 
¼
 
määräosa (Karhunpesä) 

Luovuttaja: Hyle Vesa Matti, Otavasta  

Luovutuksen saaja: Hyle Matti Erkki Alfons, Savonlinnasta 

 

Kohteet: 47-402-43-2, Seitaranta  

Pinta-ala: 16000 m2 määräala 

Luovuttaja: Pekka Pohjanen Ky, Oulusta 

Luovutuksen saaja: Langner Niina Helena, Pietikäinen Jouni Kaler-

vo, Pietikäinen Kyösti Kalervo, Pietikäinen Jussi Kustaa ja Pieti-

käinen Kalle Arvo Aslak, Muoniosta 
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Khall 82 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

- sote lausunto 

- yhteispalvelusopimus Enontekiön kunta/Lapin oikeusaputoimisto 

- ruokapalvelujen kilpailuttaminen 

- kutsu Lapin keskussairaalan laajennushanke –seminaari 

27.3.2014 

- Tunturi-Lapin seutukuntaneuvottelu 3.4.2014 klo. 12.00 Muoni-

ossa. Tilaisuuteen osallistuu kunnanjohtaja, sosiaalisihtee-

ri, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheen-

johtaja ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja. 

- kunnanjohtajan aikataulut maaliskuussa 

- Karesuvannon kyläilta 14.3.2014 

- Saamelaiskäräjien antamat lausunnot saamen kielen ja kulttuu-

rin elvytyssuunnitelmasta ja projektisuunnitelmasta koskien 

saamelaisvaikutusten arviointia kunnallisessa päätöksenteossa  
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Khall 83 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTA-

JIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Selostus 

 

Jaakko Alamattila, Birgitta Eira ja Berit-Ellen Juuso olivat osal-

listuneet Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän halli-

tuksen kokoukseen.  
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 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 84 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Birgitta Eira toi esille kuntayhtymän palkkahallinnon siirtymisen 

Enontekiön kuntaan, josta palaute on ollut pelkästään myönteinen. 

Toivottiin että viranhaltijoille annetaan heidän ansaitsemansa 

kiitos työn menestyksekkäästä suorittamisesta. 

 

Jaakko Alamattila kysyi, että onko jo mietitty isännöinnin järjes-

tämistä sen jälkeen kun nykyisen isännöitsijän määräaikaisuus 

päättyy heinäkuussa. Jaakko Alamattilalle todettiin, että asiaa 

tullaan käsittelemään alkukesästä. 

 

Elli-Maria Kultima kysyi Kilpisjärven monitoimitalolla mahdolli-

sesti vapaina olevista tiloista, joita voitaisiin käyttää esim. 

kuntosalitoimintaan. 

  

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

     

 17.3.2014  §§ 58-84 

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:58,60,62,63,68,69,72,73,74,80,82,83,84  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:59,61,64,65,66,67,70,71,75,76,77,78,79,81  

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

 
Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät: 59,61,64,65,66,67,70,71,75,76,77,78,79,81 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

