
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 24.11.2014 klo 12.10 - 18.10  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

  

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j, saapui klo. 12.35 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j  

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj,poistui 
16.00  

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj, poistui 
klo 17.40  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Mikko Kärnä  esittelijä 

Pia Korva   pöytäkirjanpitäjä 

Sanja Uusikartano kirjanpitäjä klo.12.20-
16.00 

Laila Palkinen sivistystoimenjohtaja 
 klo. 12.20-14.00 

 

Asiat:  § 251 - § 271 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Pia Korva 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

(lukuun ottamatta § 252) 

 

  Jaakko Alamattila   

Pöytäkirjan (§ 252) 

tarkastajat  

   

Jaakko Alamattila  Birgitta Eira 
  (lukuun ottamatta 252) 

   

   

Tuomas keskitalo 
  (§ 252) 

 

Pöytäkirja on 1.12.2014 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

ASIALISTA 

 

251 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

252 § Sopimus elinkeinopalvelujen ostamisesta Enontekiön kunnan ja 

Enontekiön Kehitys Oy:n välillä 

253 § Kunnanjohtaja Mikko Kärnän virkavapaushakemus 

254 § Teknisen lautakunnan toiminta-ajatus ja tehtäväjako, tekni-

sen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta, viranhaltijoiden 

tehtävät ja ratkaisuvalta / muutos hallintosääntöön 

255 § Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma 2030 

256 § Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttötalousbudjetin yli-

tysoikeusanomuksen esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle 

257 § Lulas Oy:n hakemus rakentamisen ajankohdan siirrosta / jat-

koaikahakemus rakennusvelvoitteelle 

258 § Enontekiön kunnan lausunto paliskuntien rajojen vahvistamis-

ta koskevassa asiassa liittyen Näkkälän paliskunnan jakami-

seen 

259 § Lausunto Lapin matkailustrategiasta 2015 – 2018 

260 § Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin palkkaus 

261 § Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon tehtäväkuva ja 

palkkaus 

262 § Arvio talousarvioon varattujen määrärahojen riittävyydestä 

lokakuun lopun toteutuman perusteella ja ylityshakemus 

263 § Talousarvion toteutuminen 1-10/2014 

264 § Vuosien 2015 - 2017 talousarvion ja –suunnitelman hyväksymi-

nen 

265 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

266 § Ilmoitusasiat 

267 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

268 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

269 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

270 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat    

 

Lisäasiat 

 

271 § Apporttiomaisuuden luovutuskirja Enontekiön kunnan ja Kiin-

teistö Oy Ounasmajojen välillä   
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 251 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamatti-

la ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjes-

tyksen yksimielisesti siten, että käsittelyjärjestystä muutetaan 

siten, että talousarvio käsitellään ensimmäisenä asiana. 

Lisäksi päätettiin ottaa käsittelyyn yksi lisäpykälä, Apport-

tiomaisuuden luovutuskirja Enontekiön kunnan ja Kiinteistö Oy Ou-

nasmajojen välillä.   

  

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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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 252 § SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN OSTAMISESTA ENONTEKIÖN 

KUNNAN JA ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N VÄLILLÄ 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja 

poistui kokoukseen (Hallintolaki 28 § kohta 5). Puheenjohtajana 

toimi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, Jaakko Ala-

mattila. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalle valittiin 

Tuomas Keskitalo. 

 

Birgitta Eira esitti, että ostopalvelusopimusta pienennetään 

25.000 euroa. Birgitta Eiran esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimusluonnoksen alle-

kirjoitettavaksi sillä edellytyksellä, että kunnanvaltuusto hyväk-

syy talousarviossa esitetyn määrärahan elinkeinopalvelujen ostol-

le.  

 

Selostus 

 

Enontekiön kunta ja Enontekiön kunnan omistama Enontekiön Kehitys 

Oy ovat laatineet sopimusluonnoksen, jolla määritellään osapuolten 

välinen työnjako ja maksuliikenne Enontekiön kunnan elinkeinotoi-

meen ja Enontekiön alueen yleiseen kehittämiseen liittyvissä asi-

oissa. Ostopalvelusopimuksen arvo on vuodelle 2015 280.000 €.  

 

 

 

Liite 1 Sopimusluonnos 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 253 § KUNNANJOHTAJA MIKKO KÄRNÄN VIRKAVAPAUSHAKEMUS 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Mikko Kärnä ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja 

poistui kokouksesta (Hallintolaki 28 § 1 kohta). 

 

Päätösehdotus (kunnansihteeri) 

Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Mikko Kärnälle palka-

tonta virkavapautta ajalle 16.2.2015 - 19.4.2015. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan viransijai-

suus hoidetaan hallintosäännön mukaisesti. 

 

Selostus 

 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä on hakenut palkatonta virkavapautta 

ajalle 16.2.2015 - 19.4.2015. 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan kunnanhallitus ja 

lautakunnat päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan 

myöntämisestä. 

 

Hallintosäännön 43 §:n mukaan kohdassa kunnansihteeri säännellään 

seuraavaa: ” Valmistelee yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa kun-

nanhallitukselle tulevat asiat, ja toimii kunnanjohtajan sijaisena 

kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 254 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄJAKO, 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA, VIRANHALTIJOIDEN 

TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA / MUUTOS HALLINTOSÄÄNTÖÖN 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että hallinto-

sääntöön tehdään liitteessä esitetyt muutokset / täydennykset tek-

nisen lautakunnan toiminta-ajatusta ja tehtäväjakoa koskevaan py-

kälään (§ 56) sekä teknisen lautakunnan tehtäviä ja ratkaisuvaltaa 

koskevaan pykälään (§ 57). 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se 

hyväksyy teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja rakennusmesta-

ri-rakennustarkastajan tehtäväkuvaukset ja ratkaisuvallat liitteen 

mukaisesti ja muuttaa näiltä osin hallintosäännön pykälää, § 58. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hallinto-

sääntöön tehdään liitteessä esitetyt muutokset / täydennykset tek-

nisen lautakunnan toiminta-ajatusta ja tehtäväjakoa koskevaan py-

kälään (§ 56) sekä teknisen lautakunnan tehtäviä ja ratkaisuvaltaa 

koskevaan pykälään (§ 57). 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

se hyväksyy teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja rakennusmes-

tari-rakennustarkastajan tehtäväkuvaukset ja ratkaisuvallat liit-

teen mukaisesti ja muuttaa näiltä osin hallintosäännön pykälää, § 

58. 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 17.11.2014 § 111 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus:KL 

 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen, Teknisen lautakun-

nan toiminta-ajatuksen ja tehtävienjaon, teknisen lautakunnan teh-

tävät ja ratkaisuvallan sekä viranhaltijoiden tehtävät ja ratkai-

suvallan. 

Ja esittää nämä Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enonte-

kiön kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.  

 

Lisäksi tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle 

ja kunnanvaltuustolle muutettavaksi ja hyväksyttäväksi tarvittavat 

hallintosäännön ja johtosäännön kohdat. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Selostus 

 

Virkanimikkeiden muutoksien sekä yleisten muiden muutoksien joh-

dosta on syytä tarkentaa teknisen lautakunnan toiminta-ajatus ja 

tehtävienjako, teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta sekä 

viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta. 

Liitteenä 1/111§ on luonnos tekniselle lautakunnalle em. tehtävis-

tä. 

 

Liite 2 Luonnos teknisen lautakunnan esittämistä muutoksista hal-

lintosääntöön ja kopio voimassa olevista hallintosäännön kohdista 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 255 § ENONTEKIÖN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2030 

 

Päätös 

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että lausunto pyydetään 

myös Kilpisjärven biologiselta asemalta, Metsä- kalastaja ja tun-

turisaamelaiset ry:ltä, Johtti Sabmelazzat ry:ltä, Käsivarren 

luonnonsuojeluyhdistykseltä, Saanan luonnonystävät ry:ltä, Lapin 

luonnonsuojelupiiriltä, Suomen porosaamelaiset ry:ltä, Enontekiön 

Yhteismetsältä, Enontekiön riistanhoitoyhdistykseltä, Palojärven 

kyläseuralta, Näkkälän kyläyhdistykseltä, Hetan kyläyhdistykseltä, 

Kyrön kyläyhdistykseltä, Muotkajärven kylätoimikunnalta ja Enonte-

kiön neuvottelukunnalta. Lausunnot pyydetään 15.1.2015 mennessä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan esityksen 

kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi 2030 ja päättää pyytää esityk-

sestä lausunnot seuraavilta tahoilta 5.1.2015 mennessä: 

 

- Saamelaiskäräjät 

- Näkkälän paliskunta 

- Käsivarren paliskunta 

- Enontekiön yrittäjät ry 

- Kilpisjärven kyläyhdistys 

- Peltojärven lapinkylä 

- Suonttavaaran lapinkylä 

- Kilpisjärven yrittäjät ry 

- Karesuvannon kyläyhdistys GASKKAS ry 

- Kuttasen kyläyhdistys 

- Leppäjärven kyläyhdistys 

- Lianki ry 

- Nunnasen kyläyhdistys 

- Palojoensuun kyläyhdistys ry 

- Peltovuoman kyläläiset ry 

- Vuontisjärven kyläyhdistys 

- Ylikyrön kylätoimikunta 

- Metsähallitus 

- Lapin Liitto 

- Lapin ELY-keskus 

 

Kunnanhallitus velvoittaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan jat-

kamaan asian valmistelua lausuntojen saamisen jälkeen sekä korjaa-

maan maapoliittista ohjelmaa tarpeen mukaan. Annetuista lausun-

noista laaditaan lausuntokooste kunnanhallitukselle, joka esitel-

lään lopullisen ehdotuksen yhteydessä vuonna 2015.  

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 17.10.2014 § 115 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus:KL 

Tekninen lautakunta hyväksyy: Enontekiön kunnan maapoliittinen oh-

jelman 2030, ja esittää sen Enontekiön kunnanhallitukselle hyväk-

syttäväksi ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle hyväksyttä-

väksi ja vahvistettavaksi. 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion vahvistami-

sen yhteydessä asettanut toimikunnan valmistelemaan Enontekiön 

kunnalle maapoliittisen ohjelman kuluvana talousarviovuonna, jonka 

Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyy ja vahvistaa.  

 

Maapoliittisella ohjelmalla varmistetaan maapolitiikan keinojen 

tehokas ja linjakas hyödyntäminen ja se liitetään osaksi Enonteki-

ön kunnan kuntastrategiaa. 

 

Enontekiön kunnan maapoliittista ohjelmaa on ollut laatimassa toi-

mikunta jossa jäseninä toimivat kunnanvaltuuston- ja kunnanhalli-

tuksen puheenjohtajat, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnan-

johtaja, tekninen johtaja sekä Kehitys Oy:n toimitusjohtaja. 

Lisäksi luonnosvaiheen-ohjelma on käsitelty kunnanjohtoryhmässä. 

 

Liitteessä 1/115§ on luonnos: Enontekiön kunnan maapoliittinen oh-

jelma 2030. 

 

Liite 3 Luonnos Enontekiön kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi 

2030 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 256 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN 

YLITYSOIKEUSANOMUKSEN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE 

JA EDELLEEN ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTOLLE 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tekniselle 

lautakunnalle myönnetään ylitysoikeutta 165.000 € vuoden 2014 ta-

lousarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan 

lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tekniselle 

lautakunnalle myönnetään ylitysoikeutta 165.000 € vuoden 2014 ta-

lousarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan 

lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 17.11.2014 § 110 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus:KL 

 

Tekninen lautakunta esittää 153 000€ ylitysoikeusanomuksen Enonte-

kiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle 

teknisen lautakunnan käyttötalousbudjettiin. 

 

Muutettu ehdotus:KL 

 

Enontekiön kunnan omistaman latukoneen ennakoimattomien huolto- ja 

korjauskustannusten vuoksi menokohdan: 

 

042321 Lähiliikuntapaikat ja ladut   -5000€  

 Polttoaine / tampparihuolto 

 

Ylitykseksi muodostuu -17000€ sekä tästä johtuen käyttötalousbud-

jetin ylitykseksi vuodelle 2014 165000€ 

 

Tekninen lautakunta esittää 165 000€ ylitysoikeusanomuksen Enonte-

kiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle 

teknisen lautakunnan käyttötalousbudjettiin. 

 

Teknisen lautakunnan käyttötalousbudjetin ylitys tulee olemaan 

vuodelle 2014 152 110€ joka muodostuu kustannuspaikkakohtaisesti 

vrt. budjetti 2014, seuraavasti: 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

041002 Teknisen toimen auto YHT-279   +2000€  

 Tuloa ei budjetoitu     

041102 Ytyä ympäristöön   +5000€ 

 Pasmajärvestä budjetoimatonta tuloa    

042001 Kaavoitus ja mittaus   -24000€ 

 Tulo ei toteudu    

042101 Tekninen hallinto   +20000€ 

 Palkkamenojen säästö   

042102 Talonmiesrengas   -14000€ 

 Taloyhtiöiden oman talonmiehen laskuttamaton osuus 

042104 Kiinteistöyhtiöt/hallinto  -18000€ 

 Isännöitsijää ei ole ollut ½-vuoteen 

042201 Jätehuolto    -6500€ 

 Ei määrärahaa, eläkemaksu 

042301 Rivitalo 2    -16500€ 

Vuoden 2013 lopussa oleva vesivahinko, laskut vuodelle 

2014 

042302 Vuokratalo (kerrostalo)  -10000€ 

 Vesivuotojen korjausta, kiukaan uusiminen 

042303 Rinteentalo    -1000€ 

 Sähkö 

042303 Eläinlääkäritalo   +2640€ 

 Vuokratulo  

042306 Kilpisjärven koetalo   -2000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042307 Asuntoyhtiöt   -6000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042309 Koulujen asunnot   -25000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042312 Hetan koulu (vanha)   -7000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042317 Maa- ja vesialueet   -4000€ 

 Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti 

042319 Puistot ja yleiset alueet  -1500€ 

 Toimintakulu ylitys 

042320 Vene- ja lentosatama   -2350€ 

 Maksamaton vuokra 

042321 Lähiliikuntapaikat ja ladut  -5000€ 

 Polttoaine / tampparihuolto 

042322 Moottorikelkkareitit   -5000€ 

 Rakenteiden kunnossapito 

042323 Rivitalo I    -3800€ 

 Sähkö ylitse, vuokratuotto alitse 

042401 Kaukolämpö    -30100€ 

 Entisen Enontekiön kunnan sähkölaitoksen työntekijöiden 

 eläkemaksu, ei budjetoitu. 
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Khall 257 § LULAS OY:N HAKEMUS RAKENTAMISEN AJANKOHDAN SIIRROSTA / 

JATKOAIKAHAKEMUS RAKENNUSVELVOITTEELLE 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää alla esitetyille kiinteistöille 

jatkoajan rakentamisvelvoitteelle teknisen lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 17.11.2014 § 119 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunnan päättää puoltaa kunnanhallitukselle jatkoajan 

myöntämistä rakennusvelvoitteelle seuraaville kiinteistöille 

13.11.2017 saakka: 

 

1. 47-402-42-67 LAATUTOKKA 1 

3. 47-402-42-72 LAATUTOKKA 6 

4. 47-402-42-70 LAATUTOKKA 4 

5. 47-402-42-44 KO32 TONTTI 2 

 

Kiinteistön: 2. 47-402-42-68 LAATUTOKKA 2, osalle voimassa olevaan 

rakennuslupaan  tulee hakea jatkoaikaa. 

 

Selostus: 

 

Enontekiön kunnanhallitukselle on saapunut 17.11.2014 jatkoaika-

pyyntö rakennusvelvoitteelle (liite 119§/1), jolla LULAS OY, y-

0620928-6 hakee jatkoaikaa 13.11.2017 saakka, seuraaville kiin-

teistöille: 

 

1. 47-402-42-67 LAATUTOKKA 1 

2. 47-402-42-68 LAATUTOKKA 2 

3. 47-402-42-72 LAATUTOKKA 6 

4. 47-402-42-70 LAATUTOKKA 4 

5. 47-402-42-44 KO32 TONTTI 2 

 

Kiinteistöt sijaitsevat Kilpisjärvellä, Harjutiellä kaavamerkintä 

kaikissa on RA, lomarakennusten korttelialue, liite 119§/2. 
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Ainoastaan 47-402-42-68 LAATUTOKKA 2 kiinteistölle on voimassa ra-

kennuslupa 2011-0078-001, jonka mukaisesti työt on aloitettava 

3.11.2014 ja työt oltava valmiit 3.11.2016 mennessä. 

Muut kiinteistöt ovat rakentamattomia. 
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Khall 258 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO PALISKUNTIEN RAJOJEN VAH-

VISTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA LIITTYEN NÄKKÄLÄN PALISKUNNAN JAKA-

MISEEN  

 

Päätös 

 

Käsittely 

Birgitta Eira ja Tuomas Keskitalo ilmoittivat esteellisyytensä kä-

siteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta. Puheenjohtaja tote-

si, että asiaa ei voi käsitellä, koska kokous ei ole enää päätös-

valtainen.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää lausua asiasta seuraavaa: 

 

Enontekiön kunta kiittää Lapin aluehallintovirastoa mahdollisuu-

desta antaa lausuntonsa Näkkälän paliskunnan jakamista koskevassa 

asiassa.  Enontekiön kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se 

vastustaa paliskunnan jakamista.  

  

Esitetty rajalinja katkaisisi Näkkälän paliskunnan kahteen osaan. 

Rajalinjaus ei perustu luonnollisiin rajoihin ja uusien perustet-

tavien paliskuntien välille olisi pakko rakentaa esteaita. Esteai-

taa ei kunnan näkemyksen mukaan voida rakentaa toimivaksi, sillä 

Hetta-Nunnanen väliltä suuntautuu kymmeniä tieuria pohjoiseen. Po-

rojen liike olisi siis edelleenkin osaltaan rajoittamatonta.   

Suunniteltu esteaita myös kulkee sellaisen alueen kautta, jonne 

asutus Enontekiöllä on keskittynyt. Tämä tarkoittaa, että mahdol-

linen aita aiheuttaisi huomattavaa haittaa ja häiriötä alueen 

asukkaille sekä elinkeinonharjoittajille. Aita myös todennäköises-

ti lisäisi riistalle aiheutuvia vahinkoja sekä kasvattaisi hirvi-

kolaririskiä Hetta-Nunnanen välillä.  

  

Enontekiön kunta haluaa myös ilmaista huolensa paliskunnan osak-

kaiden tasapuolisesta kohtelusta. Mikäli paliskunta jaettaisiin 

nyt esitetyllä tavalla, uuden eteläpaliskunnan alue olisi niin 

pieni, että laidunkiertoa olisi hyvin vaikeaa toteuttaa. Eteläpuo-

lella sijaitsee myös merkittävissä määrin vapaa-ajan asutusta, 

tieverkostoa sekä kelkkareittejä. Eteläpuolisen alueen biomassa on 

myös merkittävästi pienempi kuin pohjoispuolisen alueen, eikä täl-

lainen jako kohtele paliskunnan osakkaita tasapuolisesti. Enonte-

kiön kunnan näkemyksen mukaan aluehallintoviraston tulee huomioida 

päätöstä tehdessään, että osa paliskunnan osakkaista vastuu em. 

syihin vedoten paliskunnan jakamista. Paliskuntaa ei tule jakaa, 

koska osakkaat eivät ole jakamisesta yksimielisiä. 

  

Lopuksi Enontekiön kunta huomauttaa, että paliskunnan jakaminen 

heikentäisi mahdollisuuksia tosiasialliseen laidunkiertoon alueel-

le ja aiheuttaisi alueen luonnolle kummallakin puolella lisäkuor-

mitusta. On huomattava, että esimerkiksi suomen porosaamelaiset ry 

on pikemminkin vaatinut suurempia paliskuntia ja laajemman laidun-
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kierron mahdollistamista kuin paliskuntien pilkkomista pienempiin 

osiin. 

 

Selostus 

 

Lapin aluehallintovirasto on kirjeellään 11.11.2014 pyytänyt Enon-

tekiön kunnan lausuntoa seuraavasti: 

”Lausuntopyyntö paliskuntien rajojen vahvistamista koskevassa asi-

assa liittyen Näkkälän paliskunnan jakamiseen 

 

Lapin aluehallintovirastossa on vireillä paliskuntien rajojen vah-

vistamista koskeva asia sen johdosta, että Näkkälän paliskunta on 

toimittanut tänne paliskunnan ylimääräisen kokouksen 25.6.2014 

päätöksen paliskunnan jakamisesta. Poronhoitolain 6 §:n mukaan La-

pin aluehallintovirasto vahvistaa paliskuntien rajat. 

 

Näkkälän paliskunnan päätöksen mukaan se jaettaisiin eteläiseen ja 

pohjoiseen osaan liitteenä olevan karttapiirroksen mukaan. Lausun-

topyynnön mukana on paliskunnan päätös asiasta liitteineen lukuun 

ottamatta poroluetteloa. 

 

Lapin aluehallintovirasto on kuullut paliskunnan osakkaita asian 

johdosta. Osakkaiden vastaukset kuulemiseen ovat tämän lausunto-

pyynnön liitteenä. 

 

Lapin aluehallintovirasto pyytää lausuntoanne asiasta 15.12.2014 

mennessä. Tämä lausuntopyyntö on lähetetty ainoastaan sähköisesti. 

Vastaanottajaa pyydetään lähettämään kuittaus tämän viestin vas-

taanottamisesta. 

 

Lisätietoja asiasta antaa läänineläinlääkäri Risto M Ruuska, puhe-

lin 0295 017 381 tai sähköposti risto.ruuska@avi.fi. 

 

Läänineläinlääkäri  Risto Ruuska” 

 

Lausuntopyyntöön liittyvä materiaali on nähtävillä kokouksessa 

mailto:risto.ruuska@avi.fi
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Khall 259 § LAUSUNTO LAPIN MATKAILUSTRATEGIASTA 2015 - 2018 

 

Päätös 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan täydennetyn esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että Enontekiön kunta ko-

rostaa, että kaikkia Enontekiölle suuntautuvia liikenneyhteyksiä 

on parannettava nykyisestä sekä pidettävä yllä jo olemassa olevat 

yhteydet. Edelleen strategian mukaisesti on korostettava Lapin pi-

tämistä siistinä ja erityisesti levikealueiden kunnossapitoon on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää lausua asiasta seuraavaa: 

Kohta 5.4. Strategiset tavoitteet osa-alueittain 

5.4.1. Saavutettavuus 

Kohta Muu liikenne (s. 26) 

LIIKENNEYHTEYKSIEN JATKOKULJETUKSET 

Raideliikenteen jatkoyhteyksien parantaminen   

Kolarin autopikajunaliikenteen jatkoyhteyksien parantamiseen ja 

syöttöliikenteen aikataulujen tiedon saatavuuden parantamiseen tu-

lee löytää käytännön ratkaisu yhteistyössä VR:n ja bussiyhtiöiden 

kanssa. Kolarin autopikajunayhteyksien syöttöliikenteestä pohjoi-

seen tulee löytyä riittävän ajoissa ja vaivattomasti tietoa esim. 

keskitetyn nettisivuston avulla, jota päivitetään systemaattises-

ti.   

Lentoliikenteen jatkoyhteyksien parantaminen 

Lentoliikenteen jatkoyhteyksien parantaminen lentoliikenteen vai-

kutuspiirissä olevien kuntien ja valtion kanssa on tärkeää. Jous-

tavien jatkokuljetusyhteyksien avulla parannetaan matkailuelinkei-

non toimintaympäristöä ja alueen saavutettavuutta. 

TIEVERKKO  

Pääteiden ja matkailullisesti merkittävien teiden kunnon paranta-

minen 

Enontekiön tärkeimmät tieyhteydet ovat valtatie 21 (E 8) Torniosta 

Kilpisjärvelle, kantatie 79 Rovaniemeltä Muonioon sekä tie nro 93 

Palojoensuusta Hettaan ja edelleen Hetasta Kivilompoloon ja valta-

kunnan rajan yli Norjaan. Turvallinen tieverkko luo paremmat läh-

tökohdat erityisesti kesämatkailun kehittämiseksi.  

Valtatie 21 (E8) Palojoensuusta Kilpisjärvelle on kehnossa kunnos-

sa. Pohjois-Suomen kautta Norjaan kulkeva rekkaliikenne on vilkas-

ta. Tieosuudella on sattunut lukuisia liikenneonnettomuuksia ties-
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tön heikon kunnon ja huonojen sääolosuhteiden takia.  Alueen saa-

vutettavuuden ja matkailuliikenteen turvallisuuden parantamiseksi 

tieverkon parantaminen on välttämätöntä.  

Kantatie 79:ltä poikkeaa Rauhalan kylän kohdalla maisemallisesti 

ja matkailullisesti vetovoimainen tie 9572/957 Jerisjärven, Pal-

lasjärven ja Raattaman kautta Hettaan. Tie kulkee Pallas-

Yllästunturin kansallispuiston vaikutuspiirissä, joten tie on mat-

kailun kehittämisen näkökulmasta merkittävä.  Tiessä on lukuisia 

routavaurioita. 

 

6. Vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon 

Lisäys kohtaan Elinkeinopoliittiset kysymykset (s. 45) 

"Työttömän henkilön lyhytaikainenkin työllistyminen pitäisi tehdä 

helpommaksi, niin että henkilö ei saa karenssia nykykäytännön mu-

kaisesti, vaan ansiosidonnaisen päivärahan maksaminen keskeytyy 

vain työssäolopäivien ajalta. 

Tällä olisi myös sosio-ekonominen vaikutus." 

 

Selostus 

 

Lapin liitto on lähettänyt Enontekiön kunnalle seuraavan lausunto-

pyynnön: 

”Lapin matkailustrategia 2015-2018 

 

Lapin matkailustrategia on jälleen päivitetty seuraavalle neljälle 

vuodelle. Työ on nyt valmistumassa ja matkailustrategian luonnos 

on lausuntovaiheessa. Lapin liitto pyytää teiltä lausuntoa Lapin 

matkailustrategiasta vuosille 2015-2018. Luonnos on esillä Lapin 

liiton nettisivuilla linkissä: 

 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/ajankohtaista/sisalto/-

/view/380773 

 

Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä 

määrittämällä kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet. Mat-

kailustrategia on koottu laajapohjaisessa yhteistyössä matkai-

luelinkeinon, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja muiden 

matkailutoimijoiden kanssa. Lausuntokierroksen tuloksena matkailu-

strategian sisältöä muokataan ja Lapin liiton hallitus käsittelee 

strategian tammikuun 2015 kokouksessa. 

 

Lausunnot tulee toimittaa Maanantaihin 1.12.2014 klo 16.00 mennes-

sä sähköisessä muodossa Lapin liiton sähköpostiin osoitteeseen in-

fo@lapinliitto.fi. Tarvittaessa lisätietoja antaa matkailuasian-

tuntija Satu Luiro satu.luiro@lapinliitto.fi puh. 0400-124029. 

 

Ystävällisin terveisin 

Maiju Hyry   Satu Luiro” 

 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/ajankohtaista/sisalto/-/view/380773
http://www.lappi.fi/lapinliitto/ajankohtaista/sisalto/-/view/380773
mailto:info@lapinliitto.fi
mailto:info@lapinliitto.fi
mailto:satu.luiro@lapinliitto.fi
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Asiasta on pyydetty lausuntoa Enontekiön Kehitys Oy:ltä. 
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Khall 260 § SOSIAALIOHJAAJA MIIA AHLHOLMIN PALKKAUS 

 

Päätös 

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että sosiaaliohjaajan 

tehtävän palkkaukseen palataan tarvittaessa myöhemmin. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin 

tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.450,- euroa 20.10.2014 lukien.  

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvalautakunta 18.11.2014 § 92 

 

Päätös:  

Keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Miia Ahl-

holmin tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 2765 €/kk 1.12.2014 

alkaen.  Ajalla 20.10.- 30.11.2014 tehtäväkohtainen palkaksi mää-

rätään 2271,14 €.  

 

Esittely: 

Sosiaaliohjaajan palkka on viran perustamispäätöksessä päätetty 

sijoittaa KVTS:n hinnoittelukohtaan 04SOS050 ”Sosiaalihuollon vaa-

tivat ammattitehtävät”, missä hinnoittelukohdassa tehtäväkohtainen 

palkka on vähintään 2105,92 € /kk. Sosiaaliohjaajalle kuuluvat 

myös kotipalvelun tulosyksikön vastuuviranhaltijan tehtävät. 

KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS030 ”alue- ja palveluyksiköiden 

johto- ja esimiestehtävät ” mukainen tehtäväkohtainen palkka on 

vähintään 2436,35 €. Alustavasti on arvioitu, että sosiaaliohjauk-

sen ja johto- ja esimiestehtävien osuus tehtäväkuvassa on 50%/50%.  

Kun sosiaaliohjaajan tehtäväkuva koostuu näiden kahden hinnoitte-

lukohdan mukaisista tehtävistä, täytyy tehtäväkohtaisessa palkassa 

huomioida kumpikin hinnoittelukohta.  

KVTES:n mukaan tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on 

ennen kaikkea työn vaativuus. Enontekiön kunnassa päätetty työn 

vaativuusarvio tehdä niin kutsuttuna kokonaisarvioina. Työn vaati-

vuutta arvioidaan tehtäväkuvan perusteella seuraavien seikkojen 

suhteen: osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, yhteistyötaidot, 

työolosuhteet. Voidaan arvioida että sosiaaliohjaajan työ on osaa-

misen suhteen vaativaa, vaikutukset ja vastuu ovat merkittävät  

( asiakkaat, omaiset, henkilöstö, kunnan talous ja maine ), yh-

teistyötaidot ovat työn suorittamisessa keskeisellä sijalla laa-

jassa verkostossa.  Esimiesasema tulee KVTES:n mukaan huomioida 

niin että esimiesten ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen pitää 
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olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Kodinhoitajien tehtävä-

kohtainen palkka on Enontekiöllä n. 2 078 €/kk.  

KVTES:n mukaan tehtäväkohtaisen palkan määräytymiseen vaikuttavat 

myös kunnan noudattamat palkkapoliittiset linjaukset. Tällaisiä 

linjauksia ei Enontekiön kunnassa valitettavasti ole. 

Tehtäväkohtaisessa palkan määräytymiseen vaikuttavat myös alan 

yleinen palkkataso paikkakunnalla. Esityksessä on huomioitu naapu-

rikunnan ratkaisut tehtäväkohtaisen palkan suhteen.  
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Khall 261 § VASTAAVA HOITAJA SATU-MARJA EIRA-KESKITALON TEHTÄVÄKU-

VA JA PALKKAUS 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Tuomas Keskitalo ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja 

poistui kokouksesta (Hallintolaki 28 § kohta 1). 

 

Birgitta Eira esitti, että Satu-Marja Eira-Keskitalon palkaksi 

vahvistetaan perusturvalautakunnan esityksen mukainen 2.765,- eu-

roa. Birgitta Eiran esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa vastaavan hoitajan Satu-Marja Ei-

ra-Keskitalon palkaksi 2.626,80 euroa 1.2.2015 lukien. 

 

Selostus 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II luvun kohdan 

palkkaus 10 § mukaan ”jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaa-

tivuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen 

virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjeste-

lyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vas-

taa muuttuneita tehtäviä. 

Tehtäväkohtaisen palkan tarkastamisajankohdat ovat: 

1. tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen 

palkka on korkeampi 

2. kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta, jos uusi teh-

täväkohtainen palkka on alempi” jne. 

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvalautakunta 18.11.2014 § 93 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Satu-Marja Eira-Keskitalo toimittanut lautakunnalle osoitetun kir-

jeen asiasta. Puheenjohtaja jakoi kirjeen perusturvalautakunnan 

jäsenille. Kirje pöytäkirjan liitteenä.   LIITE 2 A 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy vastaavan hoitajan tehtäväkuvan 

liitteen mukaisena.     LIITE 2 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että vastaava 

hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon tehtäväkohtaiseksi palkaksi 

määrätään 1.2.2014 lukien 2765 € /kk. Tehtäväkohtainen palkka si-

sältää korvauksen sosiaaliohjaajan varahenkilönä toimimisesta.  
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Esittely: 

Vastaavan hoitajan tehtävistä kotona asuvien ikääntyneiden asuk-

kaiden palvelutarpeen kartoitus ja palvelusuunnittelutyö siirtyvät 

sosiaaliohjaajalle. Päätösvalta Sosiaalihuoltolain mukaisen asu-

mispalvelun, kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalveluiden myöntä-

misestä esitetään siirtyvän sosiaaliohjaajalle, lukuun ottamatta 

turvapuhelinpalvelua.  Kotipalvelun ja Ounasmajojen tulosalueiden 

vastuuhenkilön tehtävien esitetään siirtyvän sosiaaliohjaajalle. 

Sosiaalisihteerin esityksen mukaan vastaava hoitaja toimii sosiaa-

liohjaajan varahenkilönä.  

 

Vastaavan hoitaja on sijoitettu KVTES:n hinnoittelukohtaan 

03HO1020, jossa peruspalkka on vähintään 2521,59 €. Vastaavan hoi-

tajan tehtäväkohtaiseksi palkkaa on kunnanhallitus on päättänyt 

17.6.2014 § 197 päättänyt korottaa 250 € olennaisesti lisääntynei-

den työtehtävien ja lisääntyneen vastuun perustella 1.2.2013 alka-

en. Päätöksen perusteena olivat palvelutarpeen kartoituksen, pal-

velusuunnitelmatyön, sekä kotipalveluja ja asumispalveluja koske-

van päätösvallan ja vastuun siirtyminen vastaavalle hoitajalle. 

Päätöksen mukaan tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa mikäli 

tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi. 

 

Vastaavan hoitajan tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 2876 

€/kk.  

 

KVTES:n Palkkausluvun 10 §:n mukaan tehtäväkohtaista palkkaa voi-

daan alentaa tehtävien muutoksen perusteella kahdeksan viikon ku-

luttua tehtävien muutoksesta.  
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Khall 262 § ARVIO TALOUSARVIOON VARATTUJEN MÄÄRÄRAHOJEN RIITTÄVYY-

DESTÄ LOKAKUUN LOPUN TOTEUTUMAN PERUSTEELLA JA YLITYSHAKEMUS 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että perusturva-

lautakunnalle myönnetään ylitysoikeutta 140.000 € vuoden 2014 ta-

lousarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan 

lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että perustur-

valautakunnalle myönnetään ylitysoikeutta 140.000 € vuoden 2014 

talousarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan 

lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvalautakunta 18.11.2014 § 96 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta vuoden 2014 ta-

lousarvioon perusturvalautakunnalle varattuun määrärahaan  

140 000 €. 

 

Perusturvalautakunta esittää arvionaan seuraavaa: perusturvalauta-

kunnan varaama määräraha ylittyy seuraavilla tulosalueilla: 

Lasten kotihoidon tuki, varattu 100 000 €, toteutuma 31.10.  

90 962 €. 

Lastensuojelun tukitoimet, varattu 36 050 €, toteutuma 31.10. 

47 444,26 €. Aiheutuu palvelujen ostosta. 

Kehitysvammalaitokset, varattu 28 000 €, toteutuma 60 298,96 €. 

Aiheutuu kriisijaksoista. 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu varattu 22 530 €, to-

teutuma 37 066,534 €; Kutsutaksin sosiaalitoimen osuutta ei ole 

huomattu varata.  

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut varattu 279 750 €, toteutuma 

253 727,89 €. Syynä 91,5 % toteutumaan on aiempaa kalliimpiin os-

topalveluihin siirtyminen asiakkaan kunnon heikkenemisen, ja kun-

toutustarpeen kasvun vuoksi.  

Ympäristöterveydenhuolto varattu määräraha 103 750 €, toteutuma 

31.10.2014 105 770 €. Asiaa selvitetään ja selvityksen tulos il-

moitetaan kokouksessa.  

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän osalta toteutuma 

oli lokakuun lopussa 80,8 %.  

Erikoissairaanhoidon osalta toteutuma on 83,9 %. Ensihoidon osalta 

tulossa palautusta koska Lapin sairaanhoitopiirissä sovittu että 

ensihoidon kustannuksia peritään enintään 135 € asukasta kohti, 
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kun ensihoidon kuluja maksettu lokakuun loppuun mennessä 255 150 

€.  

 

Vaikka joillakin tulosalueilla ovat määrärahat ilmeisesti alittu-

massa, voi kuitenkin olla, että perusturvan määrärahat ylittyvät 

kirjanpitäjän arvion mukaan. 136 000 €.  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 24.11.2014 25 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 263 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-10/2014 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-10 hyväksyen 

tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttä-

nyt, että talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on 

toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle kirjan-

pitäjän toimittaman päävastuualueittaisen raportin pohjalta talou-

den seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa: tammi–kesäkuulta ja 

tammi–lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle 

elokuun ja marraskuun puoliväliin mennessä.  

Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen 

ja kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteu-

tumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saa-

tavien määrästä, henkilöstötilanteesta jne. 

 

 

 

 

Oheismateriaali  Talousarvion toteutuma 1-10 tuloslaskelma, tase, 

hallintokuntakohtaiset tuloslaskelmat sekä kunnan 

omistamien yhtiöiden toteumaraportit. Lisäksi 

esitetään selostukset tavoitteiden toteutumisesta 

joko erillisinä tai lautakuntien / yhtiöiden hal-

litusten pöytäkirjanotteina. 
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Khall 264 § VUOSIEN 2015 - 2017 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN HY-

VÄKSYMINEN 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että talousarvion 

sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, sivistyslau-

takunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen lautakunnan ulkoiset 

nettomenot. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se 

hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2015 ja talous-

suunnitelman vuosiksi 2016–2017. 

 

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että talousarvion rahoitustar-

ve katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin 

kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päätti esittää 

kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä 

investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan 

tehdä kunnanjohtajan johdolla tarvittavia teknisluonteisia korja-

uksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Käsittely 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi esitteli sivistys-

toimen talousarvioesitystä ja erityisesti kiertävän erityisopetta-

jan virkaan liittyvää esitystä. 

 

Merkitään, että Tuomas Keskitalo saapui kokoukseen klo. 12.35. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo. 14.00-14.05. Tauon päätyt-

tyä puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu laillisena ja päätös-

valtaisena aikaisemmalla kokoonpanolla. 

 

Ennen varsinaista päätöksentekoa kunnanjohtaja esitti, että inves-

tointiosaan kohtaan 099055 Terveysaseman kunnostu lisätään 80.000 

euroa joka katetaan lainanotolla. 

 

Yleisosa  

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Yleishallinto  

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että hallinnon BSC-korttiin tulisi lisätä 

kohta, joka mittaa kunnanhallituksen / kunnanvaltuuston toimintaa 

esim. valtuustoaloitteiden ja kunnanhallituksen jäsenten esille 

ottamien asioiden käsittelyä. Birgitta Eiran esitystä ei kannatet-

tu. 
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Sivistystoimi  

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että yhteistyötä Karesuvannon ja Ruotsin 

Karesuandon kanssa lisätään. Alamattilan esitystä ei kannatettu. 

 

Birgitta Eira esitti että kiertävän erityisopettajan palkkaukseen 

varataan määräraha sivistystoimen talousarvioon. Tuomas Keskitalo 

kannatti Birgitta Eiran esitystä. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että 

koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esi-

tys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannatta-

vat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannat-

tavat Birgitta Eiran esitystä, jota Tuomas Keskitalo on kannatta-

nut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila 

Jaakko, Keskitalo Sari ja Kultima Elli-Maria) ja 2 ”ei” ääntä (Ei-

ra Birgitta ja Keskitalo Tuomas). Joten puheenjohtaja totesi, että 

kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 

Perusturva  

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti että luppokodin iltavuoroon varataan yhdelle 

hoitajalle määräraha. Birgitta Eiran esitystä ei kannatettu. 

 

Tekninen osasto 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Tuloslaskelma 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

Investointiosa 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen mukaan. 

 

Rahoitusosa 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen mukaan. 

 

Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

Liitteet 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

Merkitään, että Pentti Mäkitalo poistui kokouksesta klo. 16.00 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo. 16.00-16.05. Tauon jälkeen 

puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu laillisena ja päätösval-

taisena aikaisemmalla kokoonpanolla Mäkitaloa lukuun ottamatta. 
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Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvion 

sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnanhallituksen, 

sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan sekä teknisen 

lautakunnan ulkoiset nettomenot. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2015 ja 

taloussuunnitelman vuosiksi 2016–2017. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion 

rahoitustarve katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä 

siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päät-

tää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslas-

kelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan 

voidaan tehdä kunnanjohtajan johdolla tarvittavia teknisluonteisia 

korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä 

hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. 

Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 

taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi 

(suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman 

ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja 

-suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten 

rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa 

brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja 

tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toimin-

nassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen 

tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen 

enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos 

talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän 

ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi 

suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä 

yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla 

kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä 

kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). 
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Enontekiön kunnalla ei ole kattamisvelvollisuutta, vaan taseessa 

on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. 

 

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuspaikkakohtainen 

talousarvioesitys esitetään oheismateriaalina. 

 

 

 

Liite 4 Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2015-2017 

 

 

Oheismateriaali Kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustan-

nuspaikkakohtainen talousarvioesitys. 
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Khall 265 § LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT  

SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 10.11.2014 - 23.11.2014 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

- tekninen lautakunta 17.11.2014 
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Khall 266 § ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet 

Gaskkas ry 

 Ote hallituksen kokouksen 22.10.2014 pöytäkirjasta 

 

Maanmittauslaitos 

Enontekiö, Karesuvannon asemakaavan pohjakartan tarkasta-

minen 

 

Oikeusministeriö 

Päätös saamen kielilain 31 §:n nojalla myönnetyn avustuk-

sen käyttö vuosina 2014 ja 2015 

 

Teosto ry 

 Teoston musiikinkäyttölupien hinnat vuonna 2015 

 

Valtiovarainministeriö 

Päätös vuosia 2016 ja 2017 koskevien kuntien yhdistymis-

esitysten toimittaminen 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat 

Aluekehityssäätiö 

Kutsu EU-ohjelmien mahdollisuudet –koulutus 22.1.2015 Ou-

lu 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

Kutsu yhtymähallituksen ja -valtuuston kokoukseen sekä 

valtuustoseminaariin 13-14.11.2014 Rovaniemi 

 

Kuntien Tiera Oy 

 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.11.2014 Helsinki 

 

Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry 

Kutsu KKTM ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 

27.11.2014 Muonioon 

 

Lapin elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus 

Kutsu yleisötilaisuuteen Kemijoen tulvariskien hallinta-

suunnitelmasta ja Kemijoen vesienhoitosuunnitelmasta 

2.12.2014 Kittilä 
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Lapin jätehuolto kuntayhtymä 

 Kutsu yhtymäkokoukseen 27.11.2014 Sodankylä 

 

 Yhtymähallituksen pöytäkirjat 23.9.2014 ja 11.11.2 

 

Lapin liitto 

Kutsu ja esityslista Lapin liiton valtuuston kokoukseen 

24.11.2014 Rovaniemellä 

 

Lapin rakennusperinne ry 

Kutsu lapin rakennusperinne ry:n 40-viuotis juhlavuoden 

sääntömääräiseen syyskokoukseen 29.11.2014 Tornio 

 

Lapin sairaanhoitopiirin ky 

Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen 27.11.2014 Rovaniemi 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Kutsu ajankohtaiskatsaukseen sote-uudistuksen valtakun-

nallisesta toimeenpanosta kunnille 3.12.2014 Helsinki 

 

Suomen luonnonsuojeluliitto, Paliskuntain yhdistys ja Sokli erä-

maana ry 

Ennakkokutsu seminaariin Rata erämaahan – Onko Sokli Itä-

Lapin tulevaisuus? 29.11.2014 Savukoski 

 

Tunturi-Lapin Kehitys 

Kutsu Northern Lights Corridor –seminaariin 26.11.2014 

Muonio 

 

Valtiovarainministeriö 

Kutsu kuntajohtamisen ja kuntatalouden keskustelutilai-

suuksiin 27.1.2015 Rovaniemi 
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Khall 267 § KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 47-401-5-47, Hetan kylä, Saivonranta 5:47 

Pinta-ala: 2000 m2 / puolet tilasta 

Luovuttaja: Eloranta Pirkko Anneli, Virtasalmelta  

Luovutuksen saaja: Kuha Keijo Kaino, Löytänältä 

 

Kohteet: 47-404-132-0, Palojoensuun kylä, Palo  

Pinta-ala: 10000 m2 määräala 

Luovuttaja: Tapani Lassi Olavi, Palojoensuusta 

Luovutuksen saaja: Vihtonen Pekka, Palojoensuusta 

 

Kohteet: 47-874-1-0, Enontekiön kunnan yhteismetsä  

Pinta-ala: 105000 m2 määräala 

Luovuttaja: Enontekiön yhteismetsä, Enontekiöltä 

Luovutuksen saaja: Mäenpää Arja-Liisa ja Ilkka, Jyväskylästä  
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Khall 268 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

 

-Enontekiön kunnan ja Storfjordin kunnan yhteistyösopimus 

-Varautumisen peruskurssi Pelastuslaitos 17-18.2.2015 Torniossa 

-Alueellinen maanpuolustuskurssi 2-6.2.2015 Hotelli Luostotunturi 

-Kunnanjohtajan aikataulut marraskuun lopun ja joulukuun ajalta 
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Khall 269 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUS-

TAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Jaakko Alamattila oli osallistunut Kiinteistö oy Ounasmajojen yh-

tiökokoukseen 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 24.11.2014 36 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 270 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Elli-Maria Kultima otti esille Saanansäde 3 paloturvallisuuden. 

Todettiin, että tekninen toimi tekee asian suhteen pikaisesti tar-

kastuksen. 

 

Edelleen hän otti esille, että Enontekiön Kehitys Oy:n tulisi tie-

dottaa asiakkaille voimassaolevasta linjaliikenteestä Kittilän 

lentokentälle. 

 

Lisäksi Elli-Maria Kultima toi esille BB-voittajan, Andtte Gaup-

Juuson muistamisen. Todettiin, että pidetään yleinen kahvitilai-

suus Karesuvannossa Enontekiön Kehitys Oy:n toimesta. 

 

Lisäksi Elli-Maria Kultima toi esille Kilpisjärven katuvalojen 

toimimattomuuden. Hänelle vastattiin, että asiasta on oltu yhtey-

dessä useita kertoja Ely-keskukselle. 

 

Birgitta Eira kysyi, että onko mahdollista saada laskut viivakoo-

dillisina ja kuoreen tulisi myös saada merkintä, että kyseessä on 

lasku. Asiaa luvattiin selvittää. 

 

Edelleen Birgitta Eira kysyi että miksi toiset kunnanhallituksen 

jäsenten esille tuomat asiat hoidetaan nopeammin kuin toiset? 
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Khall 271 § APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ENONTEKIÖN KUNNAN JA 

KIINTEISTÖ OY OUNASMAJOJEN VÄLILLÄ  

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee liitteen mukaisen apporttiomaisuuden luo-

vutuskirjan hyväksyen tiedoksi huomioiden luovutuksen päivämäärän 

muuttumisen tämän vuoden joulukuun viimeiseksi päiväksi 

(31.12.2014). 

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.6.2014 § 22 hyväksynyt järjes-

telyn, jolla Kiinteistö Oy Ounasmajojen omaa pääoman vahvistetaan 

siten, että Enontekiön kunta merkitsee suunnatussa osakeannissa 

yhtiön uusia osakkeita apporttiomaisuutta vastaan. Apporttiomai-

suutena luovutetaan Kiinteistö Oy Ounasmajoille kunnan omistamat 

rivitalo 2, ns. opettajien rivitalot ja vuokratalo. Apporttiluovu-

tuksen arvo on 80 % rakennusten yhteenlasketusta käyvästä arvosta 

(455.000 euroa) eli 364.000 euroa. Edelleen kunnanvaltuusto käytti 

asiassa konserniohjausta ja kehotti Kiinteistö Oy Ounasmajojen yh-

tiökokousta hyväksymään järjestelyn. 

 

Kiinteistö Oy Ounasmajojen yhtiökokous on käsitellyt asiaa 

22.10.2014 ja päättänyt suunnatusta osakeannista Enontekiön kun-

nalle ja hyväksynyt osakkeiden maksamisen apporttiomaisuudella 

liitteenä olleen apporttiomaisuuden luovutuskirjan mukaisesti. 

Luovutuskirja allekirjoitettiin samassa yhteydessä. 

 

Kiinteistö Oy Ounasmajojen yhtiökokous on kokouksessaan 19.11.2014 

hyväksynyt Enontekiön kunnan esityksen apporttiluovutuskirjan koh-

dan 5 muutoksen luovutuspäivän osalta, joka muutettiin merkintä-

päivästä (22.10.2014) 31.12.2014:ta. Esitys luovutuspäivän muutta-

misesta tehtiin kirjanpidollisista syistä menojen ja tulojen koh-

dentumiseen liittyen. 

 

 

Liite 5  Apporttiomaisuuden luovutuskirja   

  

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.10
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

     

 24.11.2014  § 251-§ 271 

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen 

perusteet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oi-

kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:251,254,255,256,258,259,262,263,264,265,266,268,269,270,271  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kir-

jallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-

tosta valittamalla: 
 

Pykälät: 252,253,257,260,261,267 

 

 

 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: 252,253,257,260,261,267 

 

 

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

