
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  4. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14.00-16.55 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j 

Ulla Keinovaara  vj 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj  

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet   

Mauri Koskela   esittelijä 

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

 

  

 

Asiat:  45 §  - 56  § 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Janne Näkkäläjärvi  Birgitta Eira 

 

 

   

  

 

 

Pöytäkirja on 15.2.2016 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

45 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

46 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

47 § Toimistopalveluyksikön määrärahojen siirto hallintokuntiin  

48 § Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispal-

velusta (typ) lapin kuntien alueella  

49 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

50 § Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenen ohjeistaminen/As Oy Saa-

nansäde 3 

51 § Kunnanjohtajan viran täyttäminen  

52 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat  

53 § Ilmoitusasiat 

54 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista  

55 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

56 § Valtuustoaloite postin jakelun heikentämisestä/ Ulla Syväjärvi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 45 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Janne Näkkä-

läjärvi ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen 

työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

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

män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei 

ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraa-

vana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 46 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-virallinen lähtöpäivä 1.3. lukien, satunnaisesti paikalla helmikuun lo-

pulla, lähtökahvit 9.2..  

–Kilpisjärven monitoimitalon suunnittelutyöryhmän kokous 2.2.2016 

-Kysely maakunnallisen varautumissuunnitelman laatimisesta 

-Poikkeamisoppaan esittelytilaisuus 7.4.2016 

-Aurora symposium 1.2.2016 

-Aslak-ooppera 

 

Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen tämän pykälän lopussa klo 14.35. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmistelussa 

olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvitta-

essa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 47 § Toimistopalveluyksikön määrärahojen siirto hallintokuntiin  

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Leni Karisaari kävi läpi hallintokuntien toimintakatteet siirron jälkeen:  

Yleishallinto: 1.330.830 € 

Sivitystoimi: 4.946.010 € 

Perusturva: 7.600.800 € 

Tekninen toimi: 659.350 €. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.  

 

Selostus 

 

Valtuusto on 14.12.2015 talousarviossa hyväksynyt, että toimistopalvelu-

yksiköstä siirretään hallintokuntien toimistosihteerit ao. hallintokunti-

en alle. Talousarvioasiakirjassa on todettu, että määräraha on budjetoitu 

vuoden 2016 annetun raamin vertailtavuuden takia yleishallintoon ja että 

tarkat eurot siirretään hallintokuntiin, kun talousarvio on hyväksytty. 

 

Alla olevassa taulukossa ovat hallinnosta siirretyt määrärahat. 

 

Toimistopalveluyksikön määrärahat siirretty hallintokuntiin v. 2016 

Hallinto  

vähennys - 

Sivistys  

lisäys+ 

Perusturva  

lisäys + 

Tekniikka  

lisäys+ 

178 160 € 43 680 € 35 940 € 98 540 € 

 1(henkilötyövuosi) (1 htv) (2,5 htv) 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 48 § Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yh-

teispalvelusta (typ) Lapin kuntien alueella  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

Perusturvaltk. 19.1.2016 12 § 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Asia merkittiin tarkistetuksi kokouksessa.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi 

Enontekiön kunnan puolesta yhteistyösopimuksen. 

 

Selostus: 

Lapin kunnat; kuntien asettama johtoryhmä, te-toimisto sekä Kansaneläke-

laitos ovat Lapin liiton toimiessa koordinaattorina valmistelleet sopi-

muksen työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteistyöpalvelusta.  

Yhteispalvelu perustuu lakiin. Työttömälle tarjotaan heidän työllistymi-

sensä edistämiseksi työvoimapalvelujen lisäksi tarvittaessa sosiaali-, 

terveys-, ja kuntoutuspalveluja. Monialaista palvelua tarjotaan Enonteki-

öllä te-toimistossa moniammatillisesti. Erityisasiantuntijat voivat osal-

listua työhön myös etäyhteyksillä. Lapin alueella monialaista yhteispal-

velua johtaa kehittää ja yhteensovittaa yhteinen, Lapin Liiton palveluk-

sessa toimiva johtaja, sekä johtoryhmä.  

 

Sopimusesitys esityslistan liitteenä.   LIITE 2 

 

Liite 

 

1 Yhteistyösopimus 

 

Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus (sopimus) 

Kansaneläkelaitos (sopimus) 

Perusturvalautakunta 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 49 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytän-

töön. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston pää-

tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

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

tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on 

ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnan-

hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätet-

tävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 27.1.2016 ja käsitellyt seuraa-

vat asiat: 

 

1 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 

2 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

3 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

4 §  Lausunnon antaminen hallituksen linjauksista itsehallinto-

aluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 

 

5 §  Enontekiön kunnan vuosikello 2016 

 

6 §  Kunnan johtoryhmän tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen ja 

nimikemuutokset 

 

7 §  Vs. kunnanjohtajan irtisanoutuminen   

 

8 §  Kunnanjohtajan irtisanoutuminen    

 

9 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 50 § Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenen ohjeistaminen/As 

Oy Saanansäde 3 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa laaditut tilinpäätökset ja tilintarkas-

tuskertomukset vuosilta 2013-2014 sekä vastikejälkilaskelmiin liittyvän 

erityistoimeksiantoraportin sekä totesi, että tilinpäätökset 2013-2014 

voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää.  

 

Kunnanhallitus ohjeisti kunnan edustajaa As. Oy Saanansäde 3:n hallituk-

sessa siten, että yhtiön isännöinti tulisi jatkossa tehdä kuntakonsernin 

toimesta. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa siten, että 

hallituksen jäseneksi valitaan Birgitta Eira.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti, että kunnanhallitus antaa 

ohjeen yhtiökokousedustajalle, että hallituksen jäseneksi valitaan Bir-

gitta Eira. Sari Keskitalo ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa laaditut tilinpäätökset ja tilintar-

kastuskertomukset vuosilta 2013-2014 sekä vastikejälkilaskelmiin liitty-

vän erityistoimeksiantoraportin sekä toteaa, että tilinpäätökset 2013-

2014 voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää.  

 

Kunnanhallitus ohjeistaa kunnan edustajaa As. Oy Saanansäde 3:n hallituk-

sessa siten, että yhtiön isännöinti tulisi jatkossa tehdä kuntakonsernin 

toimesta.  

 

Selostus  

As Oy Saanansäde 3:n yhtiökokouksessa 19.9.2015 päätettiin, kunnan yhtiö-

kokousedustajien vaatimuksesta, antaa kunnan tilintarkastusyhtiölle KPMG 

Julkishallinnon Palvelut Oy:lle vastikejälkilaskelmien tarkastaminen. 

Ko. yhtiökokouksessa ei hyväksytty tilinpäätöksiä 2013 ja 2014 eikä vas-

tuuvapautta myönnetty, koska mm. vastikejälkilaskelmien oikeellisuus tuli 

selvittää ennen näiden hyväksymistä.  

 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää kunnan ohjausvaltaa 

kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia ohjeita kuntaorganisaa-

tiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hal-

lintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsitel-

täviin asioihin. 

 

Kunnanhallitus on kokouksissaan 18.1. ja 26.1. siirtänyt asian käsittelyn 

seuraavaan kokoukseen.  

 

Liite 

2  Erityistoimeksiantoraportti, tilinpäätökset 2013 ja 2014, ti-

lintarkastuskertomukset 2013 ja 2014 

 

Tiedoksi 

Yhtiökokousedustajat 

Hallituksen jäsen (kunnan edustaja) 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 51 § Kunnanjohtajan viran täyttäminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat hen-

kilöt:  

 

Autto Hannu 

Huhtala Jarmo 

Härkönen Juhani 

Koskela Juha 

Nikunlassi Laila 

Nykänen Jari 

Rantapelkonen Jari  

Haastattelut pidetään 15.2.2016 klo 9 alkaen.  

 

Käsittely 

Kunnanhallitukselle jaettiin hakijoiden yhteenveto ja hakemusasiakirjat.  

Määräaikaan 8.2.2016 klo 12.00 mennessä kunnanjohtajan virkaa haki 13 

henkilöä ja 1 jätti suostumuksensa.  

Autto Hannu, valtiotieteiden tohtori 

Huhtala Jarmo, hallintotieteen maisteri 

Härkönen Juhani, maatalous- ja metsätieteiden maisteri 

Koskela Juha, filosofian maisteri 

Laaksonen Raimo, kauppatieteen maisteri 

Leppäjärvi Jani, insinööri (ylempi AMK) 

Leskinen Seppo, asentaja koneistaja 

Mikkola Samuli, insinööri (ylempi AMK) 

Nykänen Jari, yleisesikuntaupseeri (evp) 

Rantapelkonen Jari, valtiotieteiden lisensiaatti, sotatieteiden tohtori 

Reiman Pekka, diplomi-insinööri 

Salminen Olli-Pekka, hallintotieteiden maisteri 

Similä Janne, taiteen maisteri 

Suostumuksen jätti: Nikunlassi Laila, kasvatustieteiden maisteri 

 

Kunnanhallitus piti tauon hakemusasiakirjoihin tutustumista varten klo 

15.05-15.30, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan enti-

sellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan viran täyttämisen jatkotoimenpi-

teistä. 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on 19.1.2016 päättänyt julistaa kunnanjohtajan viran ha-

ettavaksi 8.2.2016 klo 12.00 mennessä. Viranhakuilmoitus on seuraava:  

 

” Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

  KUNNANJOHTAJAN VIRAN 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kunnallishallinnon ja –talouden koulutus tai tuntemus katsotaan eduksi. 

Kielitaitovaatimuksena on englannin ja/tai ruotsin tai norjan kielen 
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osaaminen, saamen kielitaito katsotaan eduksi.  Arvostamme talousosaa-

mista ja elinkeinoelämän tuntemusta sekä kokemusta johtotehtävistä.  

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä johtamis- ja esimies-

taitoja, yhteistyökykyä, aktiivista kehittämisotetta sekä kykyä muutos-

johtamiseen. 

Kunnanjohtajan kanssa solmitaan johtajasopimus. Viran täytössä noudate-

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

mista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee 

toimittaa 8.2.2016 klo 12.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhal-

litus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaa-

mo@enontekio.fi.  

 

Lisätietoja antavat: 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 0400 390 574 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo, puh. 040 721 3934 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela (vs.), puh. 0400 694 945 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi" 

 

Yhteenveto hakijoista jaetaan kokouksessa.  

 

Liite 

3 Yhteenveto hakijoista 

 

Tiedoksi  

Haastatteluun kutsutut

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/


ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 8.2.2016 11 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 52 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden pii-

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 

26.1.2016 – 7.2.2016 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Perusturvalautakunta 

- Pöytäkirja 19.1.2016. 

Tekninen lautakunta 

- Pöytäkirja 12.1.2016. 
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Khall 53 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Aluehallintovirasto 

- Asian käsittelyn päättyminen. 

- Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän 

vahvistaminen vuodelle 2016. 

 

Järjestöt Enontekiön hyvinvointia edistämässä; keskustelutilaisuus 

10.2.2016. 

 

KEVA 

- Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jä-

senyhteisöille. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 §:n 

mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2016. 

- Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan ohja-

ustuntien vuosi 2015 laskennallista määrää koskeva oikaisu. 

 

Valtiovarainministeriö 

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoi-

tus vuonna 2016. 

- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan 

verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta 

kunnille vuonna 2016. 

Pöytäkirjat, kokouskutsut: 

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky 

- Pöytäkirja 17.12.2015 ja talousarvio vuodelle 2016. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 54 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

 

 

Sari Keskitalo:  Aurora symposium 1.2.2016 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 55 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

Ulla Keinovaara otti esille, että toimeentulotuen siirtoa Kelalle ei pi-

täisi tehdä.  

 

Antti Tonteri otti esille, että päiväkodin juhla meni hyvin ja kunnanhal-

lituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo piti hyvän puheen tilaisuudessa.  

 

Sari Keskitalo otti esille Metsähallituslain kuulemistilaisuuden ke 

10.2.2016, jonne hän on menossa.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 56 § Valtuustoaloite postin jakelun heikentämisestä/ Ulla Syväjärvi  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa viranhaltijoille tehtäväksi selvittää tilan-

teen ja tehdä kirjelmän asiasta Postille, mikä toimitetaan kunnanhalli-

tukselle tiedoksi.  

 

Selostus 

 

Ulla Syväjärvi teki valtuuston kokouksessa 26.1.2016 seuraavan valtuusto-

aloitteen: 

 

”Haluan selvityksen Postin jakelun heikentämisestä. Huoli on suuri pos-

tinjakajamuutoksista.” 

 

Tiedoksi 

Ulla Syväjärvi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

     

 8.2.2016  45-56 

    

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: 45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 48. 

 

 

 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: 48. 

 

 

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

