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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

51 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

52 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano  

53 § Sosiaaliasiamiehen tehtävien hoitaminen 

54 § Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015 kunnanhalli- 

tuksen tehtäväalueiden osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen 

55 § Turkka Kalervo Poskiparran poikkeamishakemus loma-asunnon  

rakentamista varten Kolatusjärven ranta-alueelle Peltovuomaan 

56 § Vuoden 2015 investointiohjelman kohteen: 099058 Luppokoti, 

paloilmoitinjärjestelmän ja hoitajakutsujärjestelmän uusiminen, 

aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

57 § Vuoden 2015 investointiohjelman kohteen: 099110 moottorikelk-

kareitit, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

58 § Lastentarhanopettajan toimen perustaminen 

59 § Vastaavan lastentarhanopettajan toimen perustaminen 

60 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 

2015 eduskuntavaaleja varten 

61 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

62 § Ilmoitusasiat  

63 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

64 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat  

65 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

66 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 51 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä 

Birgitta Eira ja Tuomas Keskitalo.  

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (vs. 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 52 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. 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 28.1.2015 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 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajien valinta 

5 § Enontekiön kunnan vuosikello 2015 

6 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 53 § Sosiaaliasiamiehen tehtävien hoitaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen. 

 

Selostus 

  

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus päättää sosiaa-

liasiamiestoiminnasta.  

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvaltk. 20.1.2015 14 § 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että sosiaa-

liasiamiehen tehtävien hoitamisesta solmitaan sopimus Merikratos 

Oy:n kanssa LIITE 3 mukaisen ostopalvelusopimuksen perusteella. 

Saamenkielinen palvelu esitetään järjestettäväksi tulkkauksen 

avulla.  

 

Esittely: 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

edellyttää että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaa-

liasiamiehen tehtävänä on 1) neuvoa asiasta ko. lain soveltamiseen 

liittyvissä asioissa 2) neuvoa asiakasta em. lain 23 §:n mukaisen 

muistutuksen tekemisessä 3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista 4) 

toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttami-

seksi sekä 5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä 

kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.  

 

Kunnan sosiaaliasiamiehenä on toiminut kirjanpitäjä Sanja Uusikar-

tano. Aluehallintoviranomainen on ilmoittanut, että kunnan on huo-

lehdittava siitä, että sosiaaliasiamiehellä on Laki sosiaalihuol-

lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain mu-

kainen kelpoisuus.  

 

Luoteis-Lapin kunnat ovat solmineet ostopalvelusopimuksen sosiaa-

liasiamiehen tehtävien hoitamisesta Merikratos Oy:n tai Länsi-

Lapin Mielenterveysseuran / Kriisikeskus Turvapoijun kanssa. Meri-

kratos Oy on tehnyt tarjouksen tehtävien hoitamisesta.  

Tarjous esityslistan liitteenä.    LIITE 3 

Kriisikeskus Turvapoiju on ilmoittanut ettei se voi tarjota Enon-

tekiön kunnalle sosiaaliasiamiehen tehtävien hoitamista. 
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Liite  

1 Merkikratos Oy:n tarjous 

 

Tiedoksi 

Perusturvalautakunta 

Sanja Uusikartano 

Merikratos Oy 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 54 § § Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015 kun-

nanhallituksen tehtäväalueiden osalta ja vastuuviranhaltijoiden 

nimeäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla tai hänen esteelli-

senä tai estyneenä ollessaan kunnansihteerillä on oikeus tarvitta-

essa hyväksyä kaikkia kustannuspaikkoja koskevia laskuja vastuu-

henkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä. 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa vuoden 2015 talousarvion käyttö-

suunnitelmaksi liitteenä esitetyn yleishallinnon talousarvion sekä 

kunnan rahoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.  

 

Laskujen hyväksyjinä toimivat kunnanjohtaja ja kunnansihteeri.  

Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraa-

vasti: 

 Vastuuviranhaltija Varahenkilö 

KÄYTTÖTALOUS   

HALLINTO   

   

Kustannuspaikat   

Vaalit Kunnansihteeri Kj 

Tilintarkastus Kunnansihteeri Kj 

Kunnanvaltuusto Kunnansihteeri Kj 

Kunnanhallitus Kunnansihteeri Kj 

Keskustoimisto Kunnansihteeri Kj 

Henkilöstöhallinto Kunnansihteeri Kj 

Toimistopalveluyksikkö Vastaava toimistosihteeri Ks 

Atk-palvelu Kunnansihteeri Kj 

Kunnallisverotus Kunnansihteeri Kj 

Toimikunnat Kunnansihteeri Kj 

Suhdetoiminta ja edustus Kunnanjohtaja Ks 

Tiedotustoiminta Kunnanjohtaja Ks 

Muu toiminta Kunnansihteeri  Kj 

Oikeustoimi Kunnanjohtaja Ks  

M-E Ky palkanlaskenta Kunnansihteeri Kj 

Työsuojelu Vapaa-aikatoimensihteeri Ks 

Väärtipäivät Kunnansihteeri Kj 

Hallinnon autot 2 kpl Kunnansihteeri Kj 

Ikäihmisten neuvosto Kunnansihteeri Kj 

Yhteispalvelupiste Kunnansihteeri Kj 

 

TYÖLLISTÄMINEN Kunnansihteeri Kj 

 

ELINKEINOTOIMI       Kunnanjohtaja Ks 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

INVESTOINNIT   

Kiinteä omaisuus/ 

kiinteistöjen osto 

Kunnanjohtaja Ks 

Irtain omaisuus/ 

atk-hankinnat 

Kunnansihteeri  Kj 

 

RAHOITUS Kunnansihteeri Kj 

 

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus vahvistaa käyttösuun-

nitelmat alaisilleen tehtäväalueille sekä jakaa tehtäväalueet tu-

losyksiköihin ja nimeää niille vastuuviranhaltijat ja heille vara-

henkilöt. 

 

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat hallinto, työllistäminen ja 

elinkeinotoimi. Tehtäväalueiden toimintakatteet (ulkoiset nettome-

not) ovat seuraavasti: 

 

Hallinto: 987.630 € 

Työllistäminen: 21520 € 

Elinkeinotoimi: 526.080 € (sis. lentoliikenteen ja maaseututoimen) 

Yleishallinto yhteensä: 1 535 230 € 

    

Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat: vaalit, tilintarkastus, kunnan-

valtuusto, kunnanhallitus, keskustoimisto, henkilöstöhallinto, 

toimistopalveluyksikkö, atk-palvelu, kunnallisverotus, toimikun-

nat, suhdetoiminta ja edustus, tiedotustoiminta, muu toiminta, oi-

keustoimi, M-E ky palkanlaskenta, työsuojelu, Väärtipäivät, Hal-

linnon auto 2 kpl, Ikäihmisten neuvosto, yhteispalvelupiste.  

Elinkeinotoimen tulosalueeseen sisältyy:  

Enontekiön Kehitys Oy (Elinkeinotoimen ostopalvelusopimus) 280.000 € 

KKTM - maksuosuus              16.900 € 

Tunturi-Lapin Kehitys Ry maksuosuus   34.100 € 

Tunturilapin matkailu Ry          750 € 

Maaseutupalvelut      45.000 € 

Joukko- ja asiointiliikenteen järjestäminen  20.000 €  

Lentoliikenteen lentopalvelusopimus   80.000 €  

Lentoliikenteen markkinointiyhteistyö   10.000 € 

 

Jaettaessa määrärahoja tulosyksiköille, tulee samalla määrätä vas-

tuuviranhaltijat, joilla on taloudellinen ja toiminnallinen vas-

tuu. Vastuuviranhaltijat voivat jakaa itselleen osoitettuja tu-

losyksiköitä osamäärärahoihin ja nimetä omilla päätöksillään niil-

le vastuuviranhaltijat. 

 

Vastuuviranhaltijoina eivät voi toimia kirjanpitoa hoitavat viran-

haltijat eivätkä työsopimussuhteiset työntekijät. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Vuosilomien ym. varalta kunnalla on hyvä olla nimettynä viranhal-

tija, jolla on koko organisaatiota koskeva hyväksymisoikeus. 

 

Valtuuston 4.2.2014 hyväksymä kunnan vuoden 2015 rahoitussuunni-

telma ja vuoden 2015 investointisuunnitelma ovat nähtävillä koko-

uksessa.  

 

 

Liite  

2 Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio 

 

Tiedoksi 

Kirjanpitäjä 

Kunnanjohtaja  

Kunnansihteeri  

Vastaava toimistosihteeri 

Vapaa-aikatoimensihteeri 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 55 § Turkka Kalervo Poskiparran poikkeamishakemus loma-

asunnon rakentamista varten Kolatusjärven ranta-alueelle Pelto-

vuomaan 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poik-

keamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti 

Päätöshistoria 

 

Tekn. ltk 10.2.2015 3 § 

Kylä    Peltovuoma 

Tila    Paappala 

Kiinteistötunnus  047 405 0009 0003  

Kaavoitustilanne  ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 1 mom. 

Rakennuspaikan pinta-ala 9600 m
2 
(vesialuetta 4350 m

2
) 

Haettava kerrosala  50 m
2
 
 

Kerrosluku  1  

Hallintaperuste   oma  

Tulvavaara  Ei ole 

 

Turkka Kalervo Poskiparta on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon 

rakentamista varten Kolatusjärven ranta-alueelle, noin 1,1 km 

etäisyydellä Peltovuoma – Ketomella maantiestä. 

Hakija omistaa myös länsipuolella olevan viereisen tilan (Jussila 

047 405 0009 0004). 

 

Ehdotus:EM 

Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, 

että poikkeamislupa myönnetään. 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen mää-

räykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen, eikä rakentaminen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 

saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus 

Tekninen lautakunta 
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Khall 56 § Vuoden 2015 investointiohjelman kohteen: 099058 Luppo-

koti, paloilmoitinjärjestelmän ja hoitajakutsujärjestelmän uusimi-

nen, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää aloitusluvan.  

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 45 §:n kohta 3 (lautakuntien yleiset tehtävät): 

”Vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa tehtäväalueet 

tulosyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen osoitettujen määräraho-

jen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää tulosyksiköiden sekä toimialaan-

sa kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat sekä heille 

varahenkilöt. Samassa yhteydessä lautakunta antaa omalta osaltaan oh-

jeet talousarvion täytäntöönpanosta sekä tarvittaessa tarkempia oh-

jeita määrärahojen käyttämisestä.” 

 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan investointiohjelmassa ole-

via kohteita ei saa aloittaa ilman kunnanhallituksen lupaa tai ennen 

kuin valtionosuuksista on saatu vahvistus. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn. ltk 10.2.2015 14 § 

 

Selostus: 

Luppokodilla olevan automaattisen paloilmoitinjärjestelmän ikään-

tyessä siihen ei ole enää saatavilla varaosia/-laitteita joten  

ilmoitinjärjestelmän päivitys on ajankohtaista. Laitteistosta on 

pyydetty vuoden 2014 aikana alustava kustannusarvio mahdolliselta 

toimittajalta. Paloilmoitinjärjestelmään liittyy samalla hoitaja-

kutsujärjestelmä päivitys. 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen 

aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle 

osastolle, valtuudet ja vastuun investoinnin suorittamiseksi kun-

nan hankintaohjeen ja hankintalain puitteissa. Vastuuviranhaltija-

na toimii Kalevi Keskitalo. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 
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Khall 57 § Vuoden 2015 investointiohjelman kohteen: 099110 mootto-

rikelkkareitit, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhalli-

tukselle 

 

Päätös: 

Kunnanhallitus päätti myöntää aloitusluvan yksimielisesti. 

 

Merkitään, että pykälän otsikointi muutetaan vastaamaan vuoden 

2015 talousarvion investointiosaa: 

Vuoden 2015 investointiohjelman kohteen: 099110 moottorikelkkarei-

tit, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle. 

 

Käsittely 

Vs. kunnanjohtajan tarkennus otsikkoon:  

Pykälän otsikointi muutetaan vastaamaan vuoden 2015 talousarvion 

investointiosaa: 

Vuoden 2015 investointiohjelman kohteen: 099110 moottorikelkkarei-

tit, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää aloitusluvan.  

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 45 §:n kohta 3 (lautakuntien yleiset tehtävät): 

”Vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa tehtäväalueet 

tulosyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen osoitettujen määräraho-

jen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää tulosyksiköiden sekä toimialaan-

sa kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat sekä heille 

varahenkilöt. Samassa yhteydessä lautakunta antaa omalta osaltaan oh-

jeet talousarvion täytäntöönpanosta sekä tarvittaessa tarkempia oh-

jeita määrärahojen käyttämisestä.” 

 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan investointiohjelmassa ole-

via kohteita ei saa aloittaa ilman kunnanhallituksen lupaa tai ennen 

kuin valtionosuuksista on saatu vahvistus. 

 

Päätöshistoria 

 

Vuoden 2015 investointiohjelman kohteen: 099110 moottorikelkkarei-

tit, moottorikelkkareitin suunnittelu, Hetan ympäristöön, aloitus-

luvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

 

Tekn. ltk 10.2.2015 15 § 

 

Selostus: 

Hetan taajamassa ja ympäristössä tapahtuva moottorikelkkailun oh-

jaus sekä kelkkailijoiden tarvitsemien palveluiden saavutettavuu-

den parantamiseksi on tarpeellista moottorikelkkareittien suunnit-

telun aloitus. Tarkoituksena on suunnitelman valmistuttua toteut-
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taa moottorikelkkareitit Hetan alueen ympäristöön ohjaamaan moot-

torikelkkailua. 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen 

aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle 

osastolle, valtuudet ja vastuun investoinnin suorittamiseksi kun-

nan hankintaohjeen ja hankintalain puitteissa. Vastuuviranhaltija-

na toimii Kalevi Keskitalo. 

 

Päätös: 

 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 
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Khall 58 § Lastentarhanopettajan toimen perustaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työso-

pimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä 

asetettavista kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. 

toimielimen esityksen pohjalta. 

 

Päätöshistoria 

 

Sivistysltk  15.1.2015 3 § 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hetan päivä-

kotiin perustetaan lastentarhanopettajan toimi 1.8.2015 alkaen 

toistaiseksi voimassa olevana. Kelpoisuusvaatimuksena lastentar-

hanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin 

tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosi-

aali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi, AMK), johon tulee 

sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja 60 

op.  Toimen täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus 

määräytyy KVTES:n liitteen 5 mukaisen Varhaiskasvatuksen opetus- 

ja kasvatustehtävät 05PKO02B mukaan.  Valitun on ennen tehtävän 

vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikos-

taustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosre-

kisteriote.  

 

Selostus: 

Lastentarhanopettajat ovat varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. 

Lastentarhanopettajien pedagoginen koulutus keskittyy lapsuuteen, 

lapsen kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä varhaiskasvatuk-

sen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Päiväkotiryhmässä 

lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu lapsiryhmästä sekä 

varhaiskasvatuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 

Lastentarhanopettaja toimii moniammatillisessa työyhteisössä ja 

vastaa oman lapsiryhmän kanssa työskentelevän työtiimin pedagogi-

sesta johtamisesta ja kehittämisestä. 

 

Lastentarhanopettaja vastaa hoitosopimusten laadinnasta sekä las-

ten yksilöllisten VASU-keskustelujen käymisestä. Lisäksi hän vas-

taa lapsen yksilöllisen kehityksen, kasvun ja oppimisen seurannan 

dokumentoinnista yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Lastentarhan-
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opettaja vastaa yhteistyön toteutumisesta ja koko päiväkodin yh-

teisen toiminnan suunnittelusta muun henkilökunnan kanssa. Hän 

vastaa perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, kuten päivittäi-

sestä yhteistyöstä, perheiden kasvatustyön tukemisesta, tiedotta-

misesta, varhaisesta puuttumisesta ja puheeksiottamisesta.  Las-

tentarhanopettaja vastaa päivähoidon kasvatustavoitteiden, oman 

päiväkotinsa toiminta-ajatuksen sekä sen mukaisen toiminnan suun-

nittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehityksestä. Lisäksi 

lastentarhanopettaja suorittaa muita työnantajan määräämiä tehtä-

viä. 

 

Hetan päiväkoti on auki paikallisen tarpeen mukaan, tällä hetkellä 

tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lastentarhanopetta-

jan työaika on 38.15 t/vko.  Säännöllisestä työajasta varataan 

työvuoroluettelossa 3 t 15 min/vko lapsiryhmän ulkopuoliseen toi-

mintaan. Tämä perustuu KVTES:n erityismääräykseen, jolla halutaan 

turvata opetustyöhön tarvittava suunnittelu-, valmistelu- ja arvi-

ointiaika myös varhaiskasvatuksessa. Suunnitteluaika sisältää mm. 

työvuorosuunnittelua, toiminnan suunnittelua ja valmistelua sekä 

vanhempien tapaamista. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähin-

tään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lasten-

tarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattitut-

kinto (sosionomi, AMK), joihin tulee sisältyä varhaiskasvatuksen 

ja sosiaalipedagogiikan opintoja 60 op.  Palkkaus määräytyy 

KVTES:n liitteen 5 mukaisen Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasva-

tustehtävät 05PKO02B mukaan.  Toimen täyttämisessä noudatetaan 4 

kk:n koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitet-

tävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote.  

  

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta  

Palkkatoimisto
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Khall 59 § Vastaavan lastentarhanopettajan toimen perustaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työso-

pimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä 

asetettavista kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. 

toimielimen esityksen pohjalta. 

 

Päätöshistoria 

 

Sivistysltk 15.1.2015 4 § 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hetan päivä-

kotiin perustetaan vastaavan lastentarhanopettajan toimi 1.8.2015 

alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Kelpoisuusvaatimuksena vas-

taavan lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustie-

teen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan 

koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi, 

AMK), johon tulee sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedago-

giikan opintoja 60 op.  Toimen täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n 

koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n liitteen 5 mukaisen Pienten 

päiväkotien tai päivähoidon muun toimintayksikön tai osa-alueen 

vastaavat viranhaltijat/työntekijät 05PKO011 mukaan.  Valitun on 

ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyt-

tämä rikosrekisteriote.  

 

Selostus: 

Lastentarhanopettajat ovat varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. 

Lastentarhanopettajien pedagoginen koulutus keskittyy lapsuuteen, 

lapsen kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä varhaiskasvatuk-

sen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Päiväkotiryhmässä 

lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu lapsiryhmästä sekä 

varhaiskasvatuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 

Lastentarhanopettaja toimii moniammatillisessa työyhteisössä ja 

vastaa oman lapsiryhmän kanssa työskentelevän työtiimin pedagogi-

sesta johtamisesta ja kehittämisestä. 

 

Vastaavan lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu päiväkodin suo-

menkielisten osastojen työvuorolistojen laadinta, äkilliset si-

jaisjärjestelyt sekä tiedottaminen talon sisällä.  Vastaava las-
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tentarhanopettaja vastaa hoitosopimusten laadinnasta sekä lasten 

yksilöllisten VASU-keskustelujen käymisestä. Lisäksi hän vastaa 

lapsen yksilöllisen kehityksen, kasvun ja oppimisen seurannan do-

kumentoinnista yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Vastaava lasten-

tarhanopettaja vastaa yhteistyön toteutumisesta ja koko päiväkodin 

yhteisen toiminnan suunnittelusta muun henkilökunnan kanssa. Hän 

vastaa perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, kuten päivittäi-

sestä yhteistyöstä, perheiden kasvatustyön tukemisesta, tiedotta-

misesta, varhaisesta puuttumisesta ja puheeksiottamisesta.  Vas-

taava lastentarhanopettaja vastaa päivähoidon kasvatustavoittei-

den, oman päiväkotinsa toiminta-ajatuksen sekä sen mukaisen toi-

minnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehityk-

sestä. Lisäksi vastaava lastentarhanopettaja suorittaa muita työn-

antajan määräämiä tehtäviä. 

 

Hetan päiväkoti on auki paikallisen tarpeen mukaan, tällä hetkellä 

tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lastentarhanopetta-

jan työaika on 38.15 t/vko.  Säännöllisestä työajasta varataan 

työvuoroluettelossa 3 t 15 min/vko lapsiryhmän ulkopuoliseen toi-

mintaan. Tämä perustuu KVTES:n erityismääräykseen, jolla halutaan 

turvata opetustyöhön tarvittava suunnittelu-, valmistelu- ja arvi-

ointiaika myös varhaiskasvatuksessa. Suunnitteluaika sisältää mm. 

työvuorosuunnittelua, toiminnan suunnittelua ja valmistelua sekä 

vanhempien tapaamista. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena vastaavan lastentarhanopettajan tehtäviin 

on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy 

lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammat-

titutkinto (sosionomi, AMK), joihin tulee sisältyä varhaiskasva-

tuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja 60 op.  Palkkaus määräytyy 

KVTES:n liitteen 5 mukaisen Pienten päiväkotien tai päivähoidon 

muun toimintayksikön tai osa-alueen vastaavat viranhalti-

jat/työntekijät 05PKO011 mukaan.  Toimen täyttämisessä noudatetaan 

4 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esi-

tettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote.  

 

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta  

Palkkatoimisto 
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Khall 60 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuo-

den 2015 eduskuntavaaleja varten 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti asettaa seuraavat äänestysaluekohtaiset vaa-

lilautakunnat ja vaalitoimikunnan: 

 

Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu 

 

Heikki Järvistö, puheenjohtaja 

Lilja Kultima, varapuheenjohtaja 

Tuomas S Palojärvi 

Karen-Anna Proksi 

Paavo Isohanni 

 

Varajäsenet 

Sirkku Laurila 

Iisak Vanhapiha 

Jouko Alapoikela 

 

Kaaresuvanto 

 

Paula Syväjärvi, puheenjohtaja 

Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja 

Elsi Kurki 

Aino Koivisto 

Antti-Oula Juuso 

 

Varajäsenet 

Kari Kotavuopio 

Yrjö Hedman 

Saara Ketola 

 

Kilpisjärvi 

 

Veikko Aaltonen, puheenjohtaja 

Heimo Rantakokko, varapuheenjohtaja 

Juha Tornensis 

Leena Ohenoja 

Marjut Muotkajärvi 

 

Varajäsenet 

Eeva-Sisko Tornensis 

Sirpa Keskitalo 

Esa Aidantausta 

 

Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi 

Elma Vuontisjärvi, puheenjohtaja 

Aulis Harju, varapuheenjohtaja 

Onni Niemelä 

Asta Niemelä 
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Ulla Keinovaara 

 

Varajäsenet 

Kaija Eira 

Raili Suomi 

Seppo Keskitalo 

 

Vaalitoimikunta 

 

Heikki Järvistö, puheenjohtaja 

Paavo Isohanni, varapuheenjohtaja 

Minna Vaari 

 

Varajäsenet 

Anni Näkkäläjärvi 

Seppo Alatörmänen 

Anja Ohenoja 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoukses-

ta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.   

 

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Jaakko 

Alamattila. 

  

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.55-16.05, minkä jälkeen 

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä kutakin äänestysaluetta varten vaa-

lilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on 

kuitenkin oltava vähintään kolme.  

Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä yhden tai useamman vaalitoi-

mikunnan, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on 

kuitenkin oltava vähintään kolme. 

 

Selostus 

Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2015. Suomessa vaalipäivä 

on sunnuntai 19.4.2015. 

 

Kunnanvaltuusto on 4.4.2013 muuttanut Enontekiön kunnan äänes-

tysaluejakoa siten, että äänestysalueita on yhteensä neljä: 

Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu, Kaaresuvanto, Kilpisjärvi ja Nunna-

nen-Peltovuoma-Vuontisjärvi. 

 

Vaalilaki 15 § 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 
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1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-

peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 

kolme; sekä 

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai 

useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, va-

rapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajä-

seniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va-

rajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 

vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettanei-

ta puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kunnallisvaaleissa jä-

senten ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti edustaa kunnas-

sa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestä-

järyhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajä-

senet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on ase-

tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan 

jäsenenä eikä varajäsenenä. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapu-

heenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskus-

vaalilautakunnalle. 

Tiedoksi 

Valitut  

Keskusvaalilautakunta 

Luottamushenkilökortisto 
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Khall 61 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 12.2.2015 – 20.2.2015 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

 

Perusturvalautakunta 

- Pöytäkirja 20.1.2015. 
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Khall 62 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Aluehallintovirasto 

- Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden vahvis-

taminen vuodelle 2014 

 

Jääkäriprikaati, Lapin aluetoimisto 

- Lapin kutsuntakertomus vuodelta 2014. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- Perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2015. 

- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttö-

kustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymil-

le, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän 

rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2014. 

 

Valtiovarainministeriö 

- Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 

2015. 

- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös 

kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen 

vahvistamisesta kunnille vuonna 2015. 

 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: 

Kirjastoauton johtokunta 

-     Kokouskutsu 17.10.2014. 
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Khall 63 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 047-893-10-1, Enontekiön valtionmaa I 

Pinta-ala: 6000 m2 

Luovuttaja: Suomen Valtio, Metsähallitus 

Luovutuksen saaja: Mannela Tony Anneli ja Toivo August Edvard Ii-

tosta. 

 

Kohteet: 47-401-12-32, Mäkäräinen  

Pinta-ala:  17500 m2 

Luovuttaja: Johansson Vuokko Helena Ruotsin Kirunasta 

Luovutuksen saaja: Ahti Sami Nurmeksesta. 

 

Kohteet: 047-405-10-22, Paavola 

Pinta-ala: 10700 m2 

Luovuttaja: Stoor Veijo Allan kuolinpesä 

Luovutuksen saaja: Sankala Erkki Antero Torniosta ja Turunen Suvi 

Päivikki Torniosta. 

 

 

Tiedoksi 

Lapin Maanmittaustoimisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 64 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Antti Tonteri poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana 

klo 16.20. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

 

Ajankohtaisia ja tulevia asioita: Kunnan tilinpäätöksen valmiste-

lutilanne, Veteraanipäivä 27.4.2015 ja Tasavallan Presidentin kut-

suminen tilaisuuteen, Lapin kuntien valmius- ja evakuointisuunnit-

telun seminaari 11.-12.3.2015, Kanadan Suomen suurlähettilään vie-

railu ja Väärtipäivät 2015. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 65 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedusta-

jien suulliset raportit kokouksista 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

 

Jaakko Alamattila: Kiinteistö Oy Ounasmajojen yhtiökokous. 

 

Tuomas Keskitalo: Sivistyslautakunta
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 66 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Birgitta Eira:  

-Peltovuoman päivähoitotilanne.  

Kunnanhallitus totesi, että rehtori-sivistystoimenjohtaja kutsu-

taan seuraavaan kokoukseen kertomaan asiasta. 

-Heijastinkampanjan käynnistäminen, tavoite kaikilla kuntalaisilla 

olisi heijastin. 

-Merkkipäivien huomiomiskäytäntö. Todettiin, että huomioimisessa 

toimitaan merkkipäiväohjeen mukaisesti. 

 

Elli-Maria Kultima:  

-Victoria reitti 

-Lentoliikenteen järjestelyt tulevaisuudessa. 

-Andte Gaup-Juuson huomioimistilanne. Todettiin, että Enontekiön 

Kehitys Oy on hoitamassa asiaa ja sieltä on yritetty sovittaa yh-

teen aikatauluja huomioimiselle.  

-Kunnan omistaman asunnon tilanne Kilpisjärvellä. 

 

Elli-Maria Kultima poistui kokouksesta klo 17.15 tämän pykälän kä-

sittelyn aikana.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

     

 23.2.2015  51-66 

    

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: 51, 52, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66.  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 53, 54, 58, 59, 60. 

 

 

 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: 53, 54, 58, 59, 60. 

 

 

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

