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ASIALISTA 

 

131 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

132 § Lapin sairaanhoitopiirin yhteispäivystyssopimusluonnoksen  

hyväksyminen ja kunnan edustajan nimeäminen mahdollisiin  

jatkoneuvotteluihin ja hyväksymismenettelyyn 

133 § Osastoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi   

134 § Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen  

hyväksyminen 

135 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä  

"Käräjäoikeusverkoston kehittäminen” 

136 § Lausunnon antaminen Lapin TE-toimiston palveluiden tuottami-

sesta 

137 § Jäsenen ja varajäsenen valinta Tornionlaakson neuvoston 

hallitukseen 

138 § Valtiovarainministeriön kunniamerkkiesitykset vuonna 2015 

139 § Lapin ammattikorkeakoulun REILA – hankkeeseen osallistuminen 

140 § Kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttäminen 

141 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

142 § Ilmoitusasiat  

143 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen  

144 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat  

145 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

146 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat  

147 § Olaus Sirma 360-vuotta juhlaseminaarin avustusanomus 
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Khall 131 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä Jan-

ne Näkkäläjärvi ja Tuomas Keskitalo.   

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

yksimielisesti yhdellä lisäasialla täydennettynä.  

 

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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Khall 132 § Lapin sairaanhoitopiirin yhteispäivystyssopimusluon-

noksen hyväksyminen ja kunnan edustajan nimeäminen mahdollisiin 

jatkoneuvotteluihin ja hyväksymismenettelyyn 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti Lapin sairaanhoito-

piirin yhteispäivystyssopimusluonnoksen ehdollisena siten, että 

selvitetään muiden Tunturi-Lapin kuntien kiinnostus päivystysren-

kaan jatkamiseen alueella ja mahdollisen jatkoajan hakeminen.  

Kunnanhallitus päätti, että kunnan edustajaksi mahdollisiin jatko-

neuvotteluihin ja hyväksymismenettelyyn nimetään Annikki Kal-

lioniemi ja varalle Birgitta Eira.  

 

Käsittely 

Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi oli paikalla asiantuntijana 

kuultavana.  

 

Vs. kunnanjohtajan muutettu ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lapin sairaanhoitopiirin yhteis-

päivystyssopimusluonnoksen ehdollisena siten, että selvitetään 

muiden Tunturi-Lapin kuntien kiinnostus päivystysrenkaan jatkami-

seen alueella ja mahdollisen jatkoajan hakeminen.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lapin sairaanhoitopiirin yhteis-

päivystyssopimusluonnoksen. 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan edustajaksi mahdollisiin jat-

koneuvotteluihin ja hyväksymismenettelyyn nimetään terveyskeskus-

lääkäri Taina Korhonen ja varalle vs. vastaava hoitaja Pauliina 

Näkkäläjärvi.  

 

Selostus 

 

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen pöytäkirjanote 

25.2.2015 26 § on nähtävillä kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

Perusturvalautakunta 19.5.2015 41 § 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Käynnistettävässä valmistelussa tulee huomioida 

yhdenvertaisuus, ja potilasturvallisuus, enontekiöläisten päivys-

tysasiakkaiden osalta.  

 

Merkittiin tarkistetuksi kokouksessa.   

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

Lapin sairaanhoitopiirissä valmistellun yhteispäivystyssopimuksen 

sairaanhoitopiirin jäsenkuntana.  
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Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunnan edus-

tajaksi mahdollisiin jatkoneuvotteluihin ja hyväksymismenettelyyn 

nimetään terveyskeskuslääkäri Taina Korhonen, varalle vs. vastaava 

hoitaja Pauliina Näkkäläjärvi.   

 

Esittely: 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 23.9.2014 terveydenhuoltolain 

50 §:n nojalla asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päi-

vystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä kumoten samalla ai-

emmin annetun asetuksen 652/2013. Asetus on pääosin tullut voimaan 

1.1.2015. 2 § Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen jär-

jestäminen säätää, että ympärivuorokautinen päivystys on järjes-

tettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteis-

päivystyksenä ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökoh-

dista muuta johdu.  STM voi myöntää luvan ympärivuorokautiselle, 

erilliselle terveyskeskuspäivystykselle poikkeustapauksissa, pe-

rusteena pääsääntöisesti pitkät etäisyydet. Tällaisissakin päivys-

tysyksiköissä on huolehdittava ympärivuorokautisista laboratorio- 

ja kuvantamispalveluista sekä henkilöstön riittävästä osaamisesta. 

Lisäksi on oltava valmius siirtää potilaita kaukanakin olevaan yh-

teispäivystyspisteeseen. 

 

Tunturi-Lapin kiertävä virka-ajan ulkopuolinen perusterveydenhuol-

lon päivystys on saanut luvan 31.12.2015 saakka. 

 

Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia käsittelemään toimival-

taisessa toimielimessä luonnoksen uudeksi yhteispäivystyssopimuk-

seksi sekä nimeämään kunnan edustajat mahdollisiin jatkoneuvotte-

luihin ja hyväksymismenettelyyn. Tavoitteena on että uusi yhteis-

päivystyssopimus olisi allekirjoittavissa toukokuussa 2015. Sopi-

mus tulisi voimaan aluksi nykyisten yhteispäivystyskuntien kansa 

ja muiden jäsenkuntien kanssa sitä mukaan kun sovitaan uusien kun-

tien liittymisestä yhteispäivystykseen. Sairaanhoitopiirillä on 

tarkoitus että uusien kuntien liittymisen käytännön järjestelyjä 

ja aikataulua valmistellaan päivystysalueittain yhteistyössä jä-

senkuntien kanssa osana terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.  

 

Esityslistan oheismateriaalina Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhty-

mä, yhtymähallituksen pöytäkirjanote 25.2.2015 26 §, liite 26 § ja 

liitteenä yhteispäivystyssopimus.   LIITE 1 

 

Liite 

1 Yhteispäivystyssopimusluonnos 

 

Tiedoksi 

Lapin sairaanhoitopiiri 

Perusturvalautakunta 
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Khall 133 § Osastoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toi-

meksi   

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Lähihoitajan ja osastoapulaisen toimenkuvat ovat nähtävillä koko-

uksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvalautakunta 19.5.2015 45 § 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Pykälä merkittiin tarkistetuksi kokouksessa.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että osastoapu- 

laisen toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi, ensisijaisena sijoi-

tuspaikkana Luppokoti. Kelpoisuusvaatimuksena on  

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-

sista 272/2005 8 §:n mukainen kelpoisuus; tehtävään soveltuva so-

siaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu vastaava kouluastei-

nen tutkinto. Lisäksi edellytetään että henkilö on merkitty ter-

veydenhuollon ammattihenkilöksi terveydenhuollon rekisteriin. Saa-

menkielen taito katsotaan eduksi.  

 

Toimi sijoitetaan KVTES:n hinnoittelukohtaan ”Sosiaalihuollon am-

mattitehtävät” 04SOS06A. 

 

Mikäli kunnanhallitus päättää perustaa lähihoitajan toimen, se ju-

listetaan haettavaksi henkilöstösäännön ohjeen mukaisesti; ensin 

sisäinen haku ja mikäli se ei tuota tulosta, tehtävä julistetaan 

ulkoisesti haettavaksi.  

 

Jos kunnanhallitus päättää olla muuttamatta osastoapulaisen tointa 

lähihoitajan toimeksi, täytetään osastoapulaisen toimi.  

 

Esittely: 

Luppokodin osastoapulainen on irtisanoutunut.  

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton ”Laatusuositus hy-

vän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi ” 

2013, mukaan työvuorossa tulisi aina olla sosiaali- ja terveysalan 

vähintään kouluasteen tutkinnon suorittanut henkilö. Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto; Valvira, edellyttää valvon-

nassaan suosituksen noudattamista. Luppokodissa on tällä hetkellä 
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10 lähihoitajan/hoitajan tointa ja yksi perushoitajan virka. Osas-

toapulaisen toimia on kolme. Yövuoroon ei aina pystytä suunnitte-

lemaan lähihoitajan koulutuksen omaavaa henkilöä nykyisellä henki-

löstömäärällä. 

 

Laitoshoidossa hoidetaan nykyisin vain paljon apua tarvitsevia 

henkilöitä. Asukkaiden hoito on vaativaa ja edellyttää koulutusta. 

Asukkaiden hoitoisuuden lisääntyminen puoltaa lähihoitajan toimek-

si muuttamista.   

 

Lähihoitajan palkkauskulut ylittävät epämukavan työn lisineen 

osastoapulaisen palkkauskulut n. 4000 € vuosi. Vuoden 2015 lisään-

tyneet kustannukset n. 2000 €, pystyttäneen järjestelemään Luppo-

kodin menoihin varatun määrärahan sisällä. 

 

Esityslistan oheismateriaalina lähihoitajan ja osastoapulaisen 

toimenkuvat. 

 

Tiedoksi 

Perusturvalautakunta 
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Khall 134 § Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen 

hyväksyminen  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti perusturvalautakun-

nan esityksen ehdollisena siten, että selvitetään muiden Tunturi-

Lapin kuntien kiinnostus päivystysrenkaan jatkamiseen alueella ja 

mahdollisen jatkoajan hakeminen. 

 

Käsittely 

Vs. kunnanjohtajan muutettu esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen 

ehdollisena siten, että selvitetään muiden Tunturi-Lapin kuntien 

kiinnostus päivystysrenkaan jatkamiseen alueella ja mahdollisen 

jatkoajan hakeminen. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.  

Selostus  

Järjestämissuunnitelma 2015-2016 ja päivitys vuosille 2015-2016 

ovat luettavissa Lapin sairaanhoitopiirin kotisivulla 

http://www.lshp.fi.  

Päätöshistoria 

Perusturvalautakunta 19.5.2015 53 §  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pykälä merkittiin tarkastetuksi kokouksessa. 

 

Ehdotus: 

Perusturvaltk. esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön kunta 

hyväksyy esitetyn päivitetyn terveydenhuollon järjestämissuunni-

telman. 

 

Perusturvalautakunta tarkastaa pykälän kokouksessaan.  

 

Esittely: 

Terveydenhuoltolain edellyttämä terveydenhuollon järjestämissuun-

nitelma on kuntien yhteinen linjaus siitä miten terveydenhuolto ja 

siihen liittyvä yhteistyö järjestetään Lapin sairaanhoitopiirin 

alueella.  

Lapin sairaanhoitopiirissä on perusterveydenhuollon kehittämisyk-

sikkö valmistellut järjestämissuunnitelman päivityksen.  

Jotta järjestämissuunnitelma tulee hyväksytyksi pitää sairaanhoi-

topiirin jäsenkunnista 2/3 osaa kannattaa sitä. Lapin sairaanhoi-

topiirin yhtymävaltuusto käsittelee järjestämissuunnitelman 

10.6.2015.  

http://www.lshp.fi/
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Päivityksessä Enontekiön kunnan kannalta merkittävimpiä muutoksia 

ovat: 

- Perusterveydenhuollon ohjausryhmä toimii sote-alueen valmiste-

luun liittyvän valmistelun ohjausryhmänä. 

- Vuoden 2016 alusta Lapin sairaanhoitopiirin alueella toimivat 

vain kaksi ympärivuorokautista päivystyspistettä; Inari ja Rova-

niemi LKS: 

- Rovaniemelle perustetaan 2015 ikäosaamisen keskus joka tuottaa 

asiantuntijapalveluja maakuntaan.  

- Tietohallintoyhteistyössä tavoitellaan että tietojärjestelmät ja 

tietohallinto muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.  

- Henkilöstötarpeen arviointia ja osaamisen kehittämistä tehdään 

yhdessä.  

 - Seuraava päivitys tehdään 2017 siten että suunnitelma laaditaan 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmana.  

 

Oheismateriaalina tiedote terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

päivityksestä vuosille 2015-2016 sekä järjestämissuunnitelma 

vv.2013-2016, päivitys vuosille 2015-2016, mitkä ovat luettavana 

Lapin Keskussairaalan kotisivulla. http://www.lshp.fi 

Oheismateriaali 

1 Tiedote terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksestä 

vuosille 2015-2016 

 

Tiedoksi 

Lapin sairaanhoitopiiri 

Perusturvalautakunta

http://www.lshp.fi/
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Khall 135 § Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mie-

tinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen” 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

Enontekiön kunta edellyttää, että kansalaisen oikeusturvan toteutumiseksi 

Lapissa säilytetään olemassa olevat kansliat. Käräjäoikeuden Sodankylän 

kanslian säilyttäminen on perusteltua pitkien etäisyyksien takia ja koska 

Sodankylän kanslia on ainoa saamelaisten kotiseutualueella tällä hetkellä 

toimiva kanslia. Tällä tavalla myös työryhmän tavoitteena ollut kielel-

listen oikeuksien turvaaminen toteutunee parhaiten. 

Enontekiön kunta pitää tärkeänä sitä, että Lapin käräjäoikeus säilytetään 

maaoikeutena työryhmän esityksen mukaisesti.  

 

Selostus 

Oikeusministeriö pyytää lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 

”Käräjäoikeusverkoston kehittäminen”. Lausunto pyydetään toimittamaan 

viimeistään 31.5.2015. 

Työryhmän mietintö on saatavissa internetissä osoitteesta: 

http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/14261420539

65/Files/OMML_14_2015_Karajaoik.pdf  

 

Työryhmä on laatinut ehdotuksen käräjäoikeusverkoston jatkokehittämisek-

si. Käräjäoikeusverkostoa on arvioitu kokonaisuutena, mistä johtuen työ-

ryhmä ehdottaa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin 

tai toimipaikkoihin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista 

mallia käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asetta-

nut malleja etusijajärjestykseen. Toisen mallin mukaan käräjäoikeuksia 

olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Työryhmän tavoitteena on ollut vah-

vistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköi-

tä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja 

tasaisemmin.  

Työryhmän tuli tehdä ehdotus käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi siten, 

että lainkäytön laatu ja oikeusturvan taso voidaan säilyttää edelleenkin 

korkealla tasolla nykyisten taloudellisten reunaehtojen vallitessa. Työ-

ryhmän tuli ottaa huomioon lisäksi kielelliset oikeudet, kansalaisnäkö-

kulma ja maantieteelliset näkökohdat. 

 

Lapissa toimii tällä hetkellä Lapin käräjäoikeus ja Kemi-Tornion käräjä-

oikeus. Niillä on yhteensä kolme kansliaa ja kuusi istuntopaikkaa.  

Työryhmän molemmissa ehdotetuissa malleissa Kemi-Tornion ja Lapin käräjä-

oikeudet yhdistettäisiin ja Lapissa toimisi jatkossa yksi käräjäoikeus. 

Käräjäoikeuden kansliat olisivat Rovaniemellä ja Kemissä. Rovaniemen kan-

sia toimisi hallinnollisena kansliana. 

Käräjäoikeuden kanslioista Lapissa vähenisi Sodankylän kanslia.  

Istuntopaikat säilyisivät Inarissa, Kittilässä, Sodankylässä ja Utsjoel-

la. Tornion, Ylitornion ja Kemijärven istuntopaikat lakkautettaisiin.  

 

Tiedoksi 

Oikeusministeriö  

http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1426142053965/Files/OMML_14_2015_Karajaoik.pdf
http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1426142053965/Files/OMML_14_2015_Karajaoik.pdf
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Khall 136 § Lausunnon antaminen Lapin TE-toimiston palveluiden 

tuottamisesta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

Enontekiön kunta edellyttää, että Enontekiön toimipisteessä säily-

tetään nykytasoiset palvelut ja olemassa oleva henkilöstö.  

Enontekiön kunta esittää, että tehtäviin sisällytettäisiin poh-

joismaisten työmarkkinoiden toimivuutta edistävää asiakastyötä. 

 

Enontekiön kunta pitää erityisen tärkeänä sitä, että pitkien väli-

matkojen alueella säilyy paikalliset erityisolosuhteet hallitseva 

asiantuntija, koska Enontekiön alueella työllistymiseen vaikutta-

vat sesongit, alkutuotanto ja Norjan ja Ruotsin läheisyys.  

 

Palvelujen tuottaminen monikanavaisesti, paikkariippumattomasti ja 

tasavertaisesti on perusteltua ja yleensä parantaa asiakkaan mah-

dollisuutta saada tarvitsemansa palvelu. Palvelujen toteuttaminen 

esitetyllä mallilla vaatii kuitenkin riittävän pitkää siirtymäai-

kaa. Palvelujen monimuotoisuus edellyttää myös asiakkaiden mahdol-

lisuutta saada tarvitsemiaan palveluja henkilökohtaisesti.  

Erityisesti nuorille ja muille erityisryhmille on tärkeää turvata 

mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun kohtuullisella etäisyy-

dellä asuinpaikasta.  

Lapin te-toimiston palvelulupaus työvoima- ja yrityspalvelujen 

saatavuudesta kaikissa Lapin kunnissa on edelleen tärkeä.  

 

Kuntien velvoitteet työllistämisessä ovat viime vuosina lisäänty-

neet. Paikalliset olosuhteet tunteva palvelu on edelleen tärkeää 

ja edellyttää jatkuvaa yhteistyötä kunnan ja TE-toimiston välillä.  

Kunnan mahdollisuudet palveluohjaukseen sekä tukeen ovat rajalli-

set eikä kunnalla ole taloudellista mahdollisuutta lisätä henki-

löstöä työttömien palveluihin.  

 

Siirrettäessä palveluja yhä enemmän sähköisiksi tulee varmistaa 

myös toimivat tietoliikenneyhteydet. Laajakaistayhteyksien saami-

nen kohtuuhintaisina kaikille on ensiarvoisen tärkeää. Toisaalta 

on huomioitava, että kaikilla asiakkailla ei ole riittäviä tieto-

teknisiä valmiuksia, yhteyksiä ja taloudellisia mahdollisuuksia 

hyödyntää viimeisintä tekniikkaa.  

 

Enontekiön kunta toteaa, että saamelaisalueen kuntien toimistoissa 

tulisi olla saamenkielentaitoista ja paikalliseen kulttuurin pe-

rehtynyttä henkilöstöä riittävästi. 

 

Enontekiön kunta pitää erittäin tärkeänä sitä, että TE-toimiston 

käynnistäessä neuvotteluja yhteispalvelupisteistä tai muusta pal-
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veluyhteistyöstä kuntien kanssa, tulee lähtökohtana olla kustan-

nusten jakaminen oikeudenmukaisesti osallistujien kesken. 

 

Selostus 

Lapin Ely-keskus on pyytänyt kunnilta lausuntoa TE-toimiston pal-

veluiden tuottamisesta 29.5.2015 mennessä.  

ELY-keskus valmistelee päätöstä, jossa kuvataan monikanavaiset ja 

paikkariippumattomat TE-palvelut. Päätös tulisi korvamaan Lapin 

TE-toimiston perustamisvaiheessa vuoden 2012 lopussa tehdyn pää-

töksen TE-toimiston palveluverkostosta. 

Valmistelussa olevalla päätöksellä luovuttaisiin TE-toimiston toi-

mipaikoista. TE-toimistolla olisi hallinnollinen toimipaikka Rova-

niemellä, mikä käytännössä tarkoittaa toimiston postiosoitetta ja 

asiakirjojen arkistointipaikkaa. Palvelut tuotetaan alueellisina 

ja TE-toimiston johto ja asiantuntijat työskentelevät eri puolilla 

Lappia olevissa työskentelypisteissä. Asiakkaiden käytössä on eri 

paikkakunnilla itsepalvelutiloja hyödyntäen yhteispalvelupisteitä, 

Virtu-palvelupisteitä, kuntien asiointipisteitä tai TE-toimiston 

toimitiloja.  

 

TE-toimistolta edellytettävien kustannussäästöjen aikaansaamiseksi 

Kemi-Tornio — alueella valmistellaan yhteen työskentelytilaan siir-

tymistä ja muilla paikkakunnilla sopeutetaan toimitiloja vähenty-

neeseen ja tulevaisuudessa edelleen vähenevään henkilöstön mää-

rään. Toimitilojen osalta tehdään yhteistyötä kuntien ja muiden 

toimijoiden kanssa. 

 

Oheismateriaalina on luonnos valmistelussa olevasta päätöksestä 

sekä esittelyaineisto julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden 

tuottamisesta. 

 

Oheismateriaali 

Luonnos valmistelussa olevasta päätöksestä  

Esittelyaineisto julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuotta-

misesta 

 

Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus 
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Khall 137 § Jäsenen ja varajäsenen valinta Tornionlaakson neuvos-

ton hallitukseen toimikaudelle 2015-2017 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Tornionlaakson Neuvos-

ton hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Leni Karisaaren ja vara-

jäseneksi Birgitta Eiran. 

 

Käsittely  

Jaakko Alamattila esitti varsinaiseksi jäseneksi Leni Karisaarta 

ja varajäseneksi Birgitta Eiraa. Elli-Maria Kultima kannatti esi-

tystä.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää valita Tornionlaakson Neuvoston hallituk-

seen varsinainen jäsen ja varajäsen toimikaudelle 2015-2017. 

 

Selostus  

 

Tornionlaakson Neuvosto pyytää kuntaa valitsemaan hallitukseen jä-

senen sekä varajäsenen toimikaudelle 2015 - 2017. 

 

Neuvoston ohjesäännön 9 §: 

"Tornionlaakson Neuvoston operatiivisesta toiminnasta vastaa hal-

litus toiminnanjohtajan avustamana. Jokainen jäsenkunta valitsee 

oman jäsenensä sekä varajäsenen Torinonlaakson Neuvoston hallituk-

seen. Tornionlaakson Neuvosto nimittää hallituksen, joka koostuu 

yllämainituista jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, sekä nime-

ää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjoh-

tajalle ja varapuheenjohtajalle nimetään henkilökohtaiset varajä-

senet." 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Luottamushenkilökortisto 

Tornionlaakson neuvosto 
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Khall 138 § Valtiovarainministeriön kunniamerkkiesitykset vuonna 

2015 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että se ei tee kunniamerkkiesityksiä. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää mahdollisista kunniamerkkiesityksistä hal-

linnonalan henkilöstön ja luottamushenkilöiden osalta. 

 

Selostus  

 

Lapin aluehallintovirasto pyytää toimittamaan valtiovarainministe-

riön hallinnonalaa koskevat kunniamerkkiesitykset johdon tuen yk-

sikköön viimeistään perjantaina 29.5.2015. 

 

Kunniamerkkien myöntämisessä painotetaan erityisesti sitä, että 

saajan henkilökohtaiset ansiot perustellaan hyvin.  

Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla kunniamerkin anta-

misen perusteena, vaan perusteluissa lähtökohtana ovat keskitason 

yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla 

ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. 

Lisäksi tulee tarkistaa, että mahdollisen aiemman kunniamerkin 

saamisesta on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Toisen kunnia-

merkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimenkuvan 

tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön eri-

tyistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissä. Kunniamerkit on haet-

tava viimeistään 29.5.2015. 

 

Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan Enontekiön kunta voi perustellusta 

syystä hakea tai olla mukana hakemassa Kuntaliiton kultaista tai 

hopeista kunniamerkkiä, valtion kunniamerkkiä tai arvonimeä Enon-

tekiön kunnan hyväksi toimineelle henkilölle. Tällöin henkilön an-

siot tulee olla huomattavat. Kunnallisten ansioiden lisäksi henki-

löllä tulee olla huomattavia maakunnallisia, kansallisia tai kan-

sainvälisiä ansioita. Kunnassa hallintokunnat valmistelevat oman 

alansa kunniamerkki- ja arvonimiesitykset ja esittävät ne kunnan-

hallitukselle.  
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139 § Lapin ammattikorkeakoulun REILA – hankkeeseen osallistuminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta osallistuu  

REILA - reittimerkintöjen turvallisuus hankkeeseen vuosina 

2015-2018 edellyttäen, että Pohjois-Suomen ELY-keskus myöntää 

hankkeelle rahoituksen. 

 

Selostus 

 

Lapin ammattikorkeakoulu pyytää kuntaa mukaan hankkeeseen REILA - 

reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi. 

 

REILA-hanketta on valmisteltu Lapin Pelastuslaitoksen aloitteesta 

lähtökohtana jatkuvasti kentällä esille nouseva tarve: reiteille 

ei ole yhtenäisiä valtakunnallisia pelastus- ja paikannusmerkintä-

ohjeita eikä myöskään yhtenäistä ohjeistusta turvallisiksi maasto-

merkinnöiksi. Ohjeiden puuttuminen on aiheuttanut reittisuunnitte-

lijoille ja –ylläpitäjille epäselvyyksiä ja ylimääräisiä kustan-

nuksia, käyttäjille vaaratilanteita sekä hankaloittanut esim. kun-

tarajat ylittävien reittimerkintöjen yhtenäistämistä.  

 

REILA-hanketta on valmistelu laajassa yhteistyössä kuntien, yri-

tysten, harrastajayhdistysten, viranomaisten ja muiden reittihank-

keiden kanssa huomioiden myös kansalliset toimijat, kuten ministe-

riöt. Hakemus on jätetty Pohjois-Suomen ELY-keskukselle ja tavoit-

teena on aloittaa hanke 1.8.2015. Hankkeen toteutusaika on 2,5 

vuotta (1.8.2015-31.1.2018). 

 

Toteutusalueena on koko Lappi: Lappi on pilottialue, yhdessä kehi-

tetyt ohjeet viedään kansallisesti hyväksyttäviksi ja pohjaksi 

reittejä koskevaan lainsäädäntötyöhön. 

 

Hankkeen toteuttajat ovat Lapin Pelastuslaitos, Metsähallitus, ja 

Lapin ammattikorkeakoulu/Matkailualan tutkimus- ja koulutusinsti-

tuutti. Yhteistyökumppaneita ovat Hätäkeskuslaitos, Suomen Latu, 

Maanmittauslaitos, Lapin Poliisilaitos, Lapin Rajavartiolaitos, 

Lapin ELY-keskus, Lapin AVI, Liikenneturva ja Lapin Moottorikelk-

kailijat ry. 

 

Hankeen päätuloksia ovat: 

1. yhtenäisistä pelastus- ja paikannusmerkinnöistä sopiminen ja 

niihin sitoutuminen sekä alueellisesti että kansallisesti 

2. ohjeistus turvallisista maastomerkinnöistä 

3. riskiperusteisen reittisuunnittelun malli, joka on kehitetty 

kunta yhteistyössä ja toteutettu Lapin kunnissa 

4. tietopankki, johon on koottu tieto reittien turvallisuuteen ja 

merkintöihin liittyen, ja jonka ylläpidosta on sovittu 
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Kunnan rahoitusosuus on hankkeen toteutuksen ajalta yhteensä 5.000 

euroa: v. 2015 1000 €, v. 2016 2000 € ja v. 2017 2000 €. 

 

REILA-hankkeen tavoitteena on kunnan oman reitteihin liittyvän 

työn tukeminen ja työkalujen kehittäminen reittien kokonaisvaltai-

seen hallintaan. 

 

Tekninen toimisto näkee hankkeeseen osallistumisen tarkoituksenmu-

kaisena. 

 

Hankehakemus ja kirje ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi 

Lapin ammattikorkeakoulu 

Tekninen lautakunta
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Khall 140 § Kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttäminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraa-

vat henkilöt: Harmokivi Pia, Kankaanranta Markku, Koskela Mauri, 

Nikunlassi Laila, Niskanen Jouni ja Sieppi Elina. 

 

Haastattelut ovat 15.6.2015 klo 10 alkaen.  

 

Käsittely 

Kunnanhallitukselle jaettiin hakijoiden hakemusasiakirjat.  

 

Sari Keskitalo ja Pentti Mäkitalo poistuivat kokouksesta klo 20.00 

tämän pykälän käsittelyn aikana.  

Puheenjohtaja Sari Keskitalon poistuttua kokouksesta puheenjohta-

jana jatkoi Jaakko Alamattila. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 20.05-20.30, minkä jälkeen 

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttämisen 

jatkotoimenpiteistä. 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.4.2015 § 105 päättänyt julistaa 

kunnanjohtajan viransijaisuuden haettavaksi 18.5.2015 klo 15.45 

mennessä. Viranhakuilmoitus on seuraava:  

 

”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

KUNNANJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN  

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulutut-

kinto sekä lisäksi kunnallishallinnon ja –talouden koulutus tai 

tuntemus. Kielitaitovaatimuksena on englannin ja ruotsin tai nor-

jan kielen osaaminen, saamen kielitaito katsotaan eduksi. Arvos-

tamme käytännön kokemusta kunnallisista esimiestehtävistä sekä ta-

louden ja elinkeinoelämän hallintaa.  

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä johtamis- ja yh-

teistyötaitoja, aktiivista kehittämisotetta ja kykyä myös muutos-

johtamiseen.  

Viransijaisuusaika on 5.6.2015–30.4.2019. Viran täytössä noudate-

taan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaan-

ottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-

taan.  

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen 

tulee toimittaa 18.5.2015 klo 15.45 mennessä osoitteella Enonteki-
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ön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla 

kirjaamo@enontekio.fi.  

Lisätietoja antavat:  

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 0400 

390 574, Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo, puh. 040 

721 3934  

Kunnansihteeri, vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari, puh. 040 739 

6062  

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi.” 

Määräaikaan 18.5.2015 klo 15.45 mennessä kunnanjohtajan viransi-

jaisuutta haki 12 henkilöä: 

-Teologian maisteri Pia Harmokivi 

-Oikeustieteen maisteri Nadja Hopponen 

-Diplomi-insinööri Markku Kankaanranta 

-Prikaatikenraali, evp. Mauri Koskela 

-Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Koskinen 

-Kauppatieteiden maisteri Raimo Laaksonen 

-Kasvatustieteiden maisteri Laila Nikunlassi 

-Hallintotieteiden tohtori Jouni Niskanen 

-Terveystieteen kandidaatti Merja Pusa 

-diplomi-insinööri Pekka Reiman 

-Diplomi-insinööri Elina Sieppi 

-Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Maarit Timonen 

 

Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Liite 

2 Yhteenveto hakijoista  

 

Tiedoksi  

Haastatteluun kutsuttavat
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Khall 141 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Maaseutuvirasto 

- Porovahinkojen maastotarkastuskorvauksen tukipäätös. 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: 

 

Kirjastoauton hoitotoimikunta 

- Pöytäkirja 17.10.2014. 

- Pöytäkirja 9.3.2015. 

 

Lapeco 

- Yhtymäkokouksen esityslista 13.5.2015 

 

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen päätös 25.3.2015 § 42 

- Ensihoitopalvelun toiminta ja talous  

 

Lapin Sähkövoima Oy 

- Yhtiökokouksen esityslista 19.5.2015. 
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Khall 142 § 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 18.5.2015 – 25.5.2015 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
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Khall 143 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

 

Kyläkulttuuri tuntureitten maasta ry:n kevätkokous 28.5.2015:  

Todettiin, että Antti Tonteri osallistuu.  
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Khall 144  § 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: 047-405-26-4, Kossu 

Pinta-ala: 6150 m2 

Luovuttaja: Matikainen Pekka Uolevi Nunnasesta. 

Luovutuksen saajat: Niemelä Jim Henrik ja Miia Elisabeth Pelto-

vuomasta. 

 

Kohteet: 47-406-23-32,   

Pinta-ala:  2050 m2 

Luovuttaja: K.E.T.S. Keepers Oy Raumalta 

Luovutuksen saaja: Strander Timo Valter Olavi ja Tuula Sinikka 

Raumalta. 

 

Kohteet: 047-406-6-11, Raunonmaa 

Pinta-ala: - 

Luovuttaja: Numminen Rauno Luvialta 

Luovutuksen saaja: Dobiasch Eija Kaarina ja Ralf Saksan Augs-

burg´ista. 

 

Kohteet: 047-874-2-1, Muotkanmaan yhteismetsä. 

Pinta-ala: 15000 m2. 

Luovuttaja: Muotkanmaan yhteismetsän osakaskunta Luvialta. 

Luovutuksen saajat: Dobiasch Eija Kaarina ja Ralf Saksan Augs-

burg´ista. 

 

 

Kohteet: 047-406-26-77, Guovzaratnu 

Pinta-ala: 247100 m2 

Luovuttaja: Kontiokari Pirjo Riitta Tellervo ja Matti Antero Kem-

peleeltä. 

Luovutuksen saaja: Vikiö Raisa Tuulikki Tyrnävältä. 
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Khall 145 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedus-

tajien suulliset raportit kokouksista 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi 

 

 

Raportit kokouksista: 

Birgitta Eira: Tornionlaakson neuvoston hallituksen kokous 

 

Seppo Alatörmänen: Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n halli-

tus 
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Khall 146 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

Elli-Maria Kultima: Vesiyhtiön laskutuksen viivästyminen ja mah-

dolliset seuraukset. 

 

Birgitta Eira: Suunnitelman lähiruoan lisäämisestä Enontekiön kun-

nan ruokapalvelussa toteutuminen ja ruoan laatu.  
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Khall 147 § Olaus Sirma 360-vuotta juhlaseminaarin avustusanomus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Lapin yliopistolle/arktinen keskus, 

että kunnan talousarviossa ei ole varattu määrärahaa tämäntyyppiseen 

toimintaan.  

 

Käsittely 

Tuomas Keskitalo esitti, että myönnetään 200 euron avustus. Antti 

Tonteri kannatti esitystä.  

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että 

koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esi-

tys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannatta-

vat vs. kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kan-

nattavat Tuomas Keskitalon esitystä, jota Antti Tonteri on kannat-

tanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielises-

ti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila 

Jaakko, Kultima Elli-Maria, Näkkäläjärvi Janne) ja 3 ”ei” ääntä 

(Eira Birgitta, Keskitalo Tuomas, Tonteri Antti). Puheenjohtaja 

totesi, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee 

ja että vs. kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen 

päätökseksi. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Lapin yliopistolle/arktinen keskus, 

että kunnan talousarviossa ei ole varattu määrärahaa tämäntyyppiseen 

toimintaan.  

 

Selostus  

Lapin yliopisto / Arktinen keskus järjestää 8.-9.6.2015 Olaus Sirman 

elämäntyötä kunnioittavan tieteellisen juhlaseminaarin. Sirma oli 

saamelainen pappi ja runoilija ja hän eli 1600-luvulla.  Hän toimi 

myös Enontekiön kappalaisena vuodesta 1675 kuolemaansa 1719 saakka. 

Sirman syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 360 vuotta.  

 

Seminaarin tarkoitus on yhdistää tieteellinen keskustelu, keminsaamea 

puhuneiden jälkeläisten kokemukset ja maailmankuva sekä kaikkien asi-

asta kiinnostuneiden ajatukset yhteisen iloisen juhlan merkeissä. Ti-

laisuus on maksuton ja kaikille avoin. Seminaari on osa laajempaa La-

pin yliopiston Arktisessa keskuksessa toteutettavaa monitieteistä 

tutkimushanketta, jossa pohditaan perustutkimuksen keinoin entiseen 

Kemin Lappiin ja sen asukkaisiin liittyviä kysymyksiä ja tutkimuksel-

lisia aukkokohtia. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii Yhteiskun-

tatieteiden tohtori, tutkijatohtori Tanja Joona. 

   

Enontekiötä pyydetään mukaan yhteistyökumppanina ja kustannusosuus on 

1500 euroa. Seminaarin kokonaiskustannus on 12 492 euroa. Yhteistyö-

kumppanina Enontekiön kunnan logo näkyisi seminaarin tiedotteissa ja 

mainonnassa. Paikalle odotetaan n. 200 kuulijaa.  

 

Juhlaseminaarin ohjelmaluonnos ja budjetti ovat nähtävillä kokoukses-

sa 
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Tiedoksi  

Lapin yliopisto/Arktinen keskus 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 25.5.2015 27 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 25.5.2015  131-147  
  

    

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: 131, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 

144, 145, 146.   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 132, 133, 137, 139, 147. 

 

 

 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: 132, 133, 137, 139, 147. 

 

 

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

