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Asialista 

 

115 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

116 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

117 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

118 § Vuoden 2017 tilinpäätös 

119 § Selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun Lapin alue-

hallintovirastolle  

120 § Talousarvion toteutuminen 

121 § Talousarvioraamin ja talousarvion ja –suunnitelman 2019-2021 laa-

dintaohje 

122 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

123 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat  
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Khall 115 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultiman 

esityksestä Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara.   

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjes-

tykseksi. 

 

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 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen ko-

kouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arki-

päivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. 

aikana Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

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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Khall 116 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

 

Tapaamiset, kokoukset, foorumit ja seminaarit 

8.5 Yhdistysilta 

11.5 Kunnanhallituksen puheenjohtajan hautajaiset 

15.5 Tornionlaakson hallituksen kokous, Kiiruna, Ruotsi 

15.5 Yhdistysfoorumi 

 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

16.5 Koulutus, Antti Rantakokko 

19.5 Aillohacca, Kilpisjärvi 

22.5 ”Met tehemä yhessä”-esitys, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne, Oulu 

23.5 Kunnallisjohdon seminaari, Tampere 

29.5 TEM, Helsinki 

29.5 FINAVIA, Helsinki 

5.6 Ministeri Orpo, Helsinki 

7.6 Poroparlamentti, Rovaniemi 

8.6 Erämessut, Riihimäki 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapaamiset, kokoukset, foorumit ja seminaarit 

 

Muut asiat 

 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 
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Khall 117 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Elina Rousu-Karlsen: Tornionlaakson neuvoston kokous 
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Khall 118 § Vuoden 2017 tilinpäätös 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti 

-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2017 tulos (ylijäämä) 

800.843,12 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille 

- allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen ti-

lintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslau-

takunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korja-

uksia. 

 

Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon klo 13.00-13.10, minkä jälkeen 

kokous jatkui entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely  

Birgitta Eira saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 

12.20. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää 

-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2017 tulos (ylijäämä) 

800.843,12 € jätetään tilikauden ylijäämä –tilille 

- allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen ti-

lintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslau-

takunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korja-

uksia. 

 

Päätöshistoria  

 

Kunnanhallitus 7.5.2018 108 § 

-Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen esittelyn ja päätti, että 

tilinpäätöksestä päätetään kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2018. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli tilinpäätöksen keskeisen sisäl-

lön ja totesi, että tilinpäätösasiakirja toimitetaan kokonaisuudessaan 

keskiviikkona.  

Edelleen kunnanjohtaja totesi, että kysymykset tilinpäätöksestä toimite-

taan kunnanjohtajalle maanantaihin 14.5.2018 mennessä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen esittelyn ja päättää, 

että tilinpäätöksestä päätetään kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2018. 

 

Selostus 

Tilinpäätös jaetaan ja esitellään kokouksessa. 
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Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 19.3.2018 § 64 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi tässä vaiheessa.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selvitti kunnan tilinpäätöksen keskeisen 

sisällön.  

 

Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen klo 16.35. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhalli-

tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastet-

tavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 

mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen 

jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös 

kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to-

teutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat 

ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoi-

tuksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoi-

tettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen 

jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta-

konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilin-

päätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan 

tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja 

tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpää-

tökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan 

selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 

aikana. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 

valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta 

kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava 

tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen-

naisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin tasees-

ta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ai-

nakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätök-

sistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuk-

sessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta ti-

likaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talou-

den tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa teh-

tävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 
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Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä 

tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin 

tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

Tilinpäätöksen valmistelu on konsernin osalta kesken. Tilinpäätöksen 2017 

keskeinen sisältö esitellään kokouksessa. 

 

Liite  

Tilinpäätös 2017 
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Khall 119 § Selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun Lapin 

aluehallintovirastolle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjänä ja esittelijänä toimi kunnanhal-

lituksen puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ja hallintojohtaja Leni Karisaari il-

moittivat esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta 

asian käsittelyn ajaksi. 

 

Puheenjohtaja on pyytänyt kunnanjohtajaa ja hallintojohtajaa toimittamaan 

selvityksensä po. asiassa, ja ne esiteltiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (khall pj) 

Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 140 § mukaisesti että asia käsi-

tellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitte-

lyä. 

  

Kunnanhallitus päättää toimittaa Lapin aluehallintovirastolle kunnanjoh-

taja Jari Rantapelkosen ja hallintojohtaja Leni Karisaaren selvitykset 

asiasta, joissa vastataan kantelun kohtien 2,3 ja 4 esille otettuihin 

asioihin. 

 

Lausuntonaan Enontekiön kunnanhallitus toteaa, että saamien selvitysten 

perusteella kunnanhallitus katsoo, että viranhaltijoiden menettely asias-

sa on ollut laillista ja kunnan sääntöjen mukaista. 

 

Selostus 

Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kunnanhallitukselle 19.4.2018 

päivätyn kirjeen koskien Laila Nikunlassin tekemää hallintokantelua kun-

nanjohtajan hänelle antaman varoituksen johdosta. Kirjeessä Lapin alue-

hallintovirasto pyytää Enontekiön kunnanhallitusta hankkimaan asiasta 

selvitys vastuullisilta viranomaisilta ja viranhaltijoilta sekä antamaan 

asiassa oma lausuntonsa menettelyn laillisuudesta. 

 

Selvitykset ja lausunto kohtien 2,3 ja 4 osalta tulee toimittaa aluehal-

lintovirastoon viimeistään 31.5.2018 mennessä osoitteella: Lapin aluehal-

lintovirasto, PL 8002, 96101 Rovaniemi. 

 

Aluehallintoviraston kirje ja kantelu liitteineen on nähtävillä kokouk-

sessa. 

 

Hallintosääntö 140 § ” Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että 

asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan 

esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on 

käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.” 

 

Hallintosääntö 43 § kohta 10 ” Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöasi-

oissa 

10) Päättävät tarvittaessa huomautuksen ja kirjallisen varoituksen anta-

misesta. Päätös kirjallisesta varoituksesta tulee toimittaa kunnanjohta-
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jalle. Kunnanjohtajan ollessa varoituksen antajana, päätös toimitetaan 

kunnanhallitukselle.”  

 

Hallintosääntö 29 § ”Kunnanjohtaja; Kunnanhallituksen esittelijänä toimii 

kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijä-

nä toimii hänen sijaisekseen määrätty.  

Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen 

toimii hallintojohtaja.” 

 

Liite 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen selvitys 

Hallintojohtaja Leni Karisaaren selvitys 

 

Tiedoksi 

Lapin aluehallintovirasto 
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Khall 120 § Talousarvion toteutuminen 1-4/2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumisen 1-4 tiedoksi ja edel-

lyttää, että toimialajohtajat ja –vastaavat, muut vastuuviranhaltijat ja 

lautakunnat noudattavat tiukkaa kulukuria ja talouden seurantaa niin, 

että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2018 mukaisina.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-4 tiedoksi ja edel-

lyttää, että toimialajohtajat ja –vastaavat, muut vastuuviranhaltijat ja 

lautakunnat noudattavat tiukkaa kulukuria ja talouden seurantaa niin, 

että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2018 mukaisina.  

 

Selostus 

 

Selvitys toteutumisesta annetaan kokouksessa.  
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Khall 121 § Talousarvioraamin ja talousarvion ja –suunnitelman 2019-2021 

laadintaohje 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan talousarvioraamin ja talo-

usarvion ja –suunnitelman laadintaohjeen toimialoille, lautakunnille ja 

kunnan tytäryhtiöille.  

 

Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta talousarviovuoden ja  

-suunnitelmavuosien budjetoinnin tehtäväksi sillä tarkkuudella, kun se on 

mahdollista.   

 

Lautakuntien tulee antaa talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä 27.9.2017 

mennessä. 

 

Kunnanhallitus päättää, että em. asiakirjoihin voidaan tehdä tarkennuksia 

virkatyönä.   

 

Selostus 

 

Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2019–2021.  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-

tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta-

loussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Ta-

lousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun-

tastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-

lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi-

minnan ja talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-

seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti-

linpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee 

taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijää-

mä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-

taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 

sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

 

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvioraamin 

ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuk-

sensa.  

 

Viime vuosina on annettu sitova talousarvioraami hyvissä ajoin alkukesäs-

tä. Lisäksi on edellytetty, että suunnitelmavuosien budjetointi tulee 
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tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla 

budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyy vähitellen taloussuunni-

telman loppupäähän. 

 

Tarkemmat talousarvion laadintaohjeet antaa kunnanhallitus.  

 

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toi-

minnalliset muutokset, kuntastrategia ja liitemateriaaliin kirjatut kun-

takonsernin yhteiset tavoitteet.   

 

Vuoden 2019 talousarvioraamivalmistelussa on mm. tarkasteltu kahden edel-

lisvuoden tilinpäätöksiä, vuoden 2018 talousarviota ja tämänhetkistä to-

teutumaa.  

 

Kunta-alan sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäisenä 

vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteute-

taan 1.5. lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 pro-

senttia. Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen 

järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus. 

 

Neuvottelutulos ei muuta niin sanottua kilpailukykysopimusta eikä myös-

kään puutu lomarahojen leikkaukseen tai niiden kompensointiin. Virka- ja 

työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 

lomarahasta on ennallaan. 

 

Talousarvionraamiesityksessä veroprosentit säilytettäisiin ennallaan, 

käyttötalouden nettomenot 2019 pysyisivät suunnilleen talousarvion 2018 

tasolla ja raamin tulostavoite on 212.000 euroa. 

 

Kunnan johtoryhmä on käsitellyt raamia 23.4. ja 9.5.  

 

Talousarvioraami ja laadintaohjeet ovat liitteenä.  

 

Liite 

2 Talousarvioraami  

3 Talousarvion ja –suunnitelman 2019-2021 laadintaohje (jaetaan viimeis-

tään kokouksessa) 

 

 

Tiedoksi 

 

 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 16.5.2018 14 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 122 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 7.5.-

15.5.2018 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

 

-20.3.2018 

-4.5.2018 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

Nuorisovaltuusto 
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Khall 123 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat  

 

Janne Näkkäläjärvi 

-kunnanhallitus on aikaisemmin päättänyt, että johtajasopimuksen mukainen 

palkitsemisasia käsitellään tilinpäätöksen 2017 valmistumisen jälkeen.  

Kunnanhallitus totesi, että aikataulusyistä asia käsitellään seuraavassa 

kokouksessa.  

 

Merkitään, että kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen poistui kokouksesta tä-

män asiakohdan käsittelyn ajaksi.  

 

Merkitään, että Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen tämän asiakohdan kä-

sittelyn lopussa klo 13.55. 

 

Elina Rousu-Karlsen 

-Kunta palkkaisi kesätyöntekijän/jät Enontekiön kuntaan, joka siivoaisi 

tienlaitoja.  

 

Birgitta Eira 

-Kilpisjärven vuokralaisten asumisen turvaaminen Kilpisjärvellä mikäli 

kunta realisoi asunnot myymällä. Enontekiön kunnan on huolehdittava ett-

eivät kilpisjärveläiset vuokra-asujat joudu kodittomiksi ja muuttamaan 

Kilpisjärveltä pois.  

 

Merkitään, että Outi Kurkela poistui kokouksesta klo 14.04. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 16.5.2018  115-123  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perus-

teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 115-123  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät:  

 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-

siin 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:  

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköi-

nen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-

dosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 

johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oi-

kaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän 

nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh-

köisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

