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Kokousaika Perjantai 30.8.2019 klo 13.00 – 14.10 

(julkinen kokous) 
  

Kokouksen alussa Enontekijä 2019 palkitsemiset 
   
Kokouspaikka  Valtuustosali  
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Taru Mäkitalo   I vpj 
Janne Näkkäläjärvi  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 
 Ulla Keinovaara  j 

Unto Kultima   j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj  
Birgitta Eira   kvalt I vpj 
Juha-Pekka Mäntyvaara   kvalt II vpj  
 
 

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Asiat  176 § -  184 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Taru Mäkitalo    Unto Kultima  
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   2.9.2019 klo 15.00 
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Asialista 

176 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
177 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
178 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
179 § Investointisuunnitelma vuosille 2020-2022  
180 § Hetan kylän tulevaisuusskenaariot ja niiden visuaalinen esitys/hankinta 
181 § Lausunnon antaminen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-23 
182 § Hommakankaan asemakaavan kortteleiden 3 ja 4 muuttaminen   
183 § Enontekiön Sähkö Oy:n myyntiprosessi 
184 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
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176 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantar-
kastajaksi valittiin yksimielisesti Taru Mäkitalo ja Unto Kultima. Kunnanhallitus hyväksyi yk-
simielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Käsittely 
Janne Näkkäläjärvi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa ja Unto Kultimaa, minkä 
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnan-
hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kun-
nanhallitus 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 kokouksen pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää 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, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alus-
sa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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177 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajis-
ton esille ottamat kysymykset  
 

Päätös  
Merkittiin tiedoksi.  
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavan asian: 
-Mökkiläispiknik ennen kunnanhallituksen kokousta.  
-Vammaisneuvoston järjestämä Mieleni Maassa – Kertomuksia masennuksesta, tilaisuus jär-
jestetään Hetassa, mihin voi osallistua myös etänä Karesuvannon koululta ja Kilpisjärven 
monitoimitalolta.  
-Kutsutaksi kyliltä lauantaina 31.8.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Merkitään tiedoksi.   

 
Selostus 
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtai-
sia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 
 
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtai-
sista asioista kunnanjohtajalle.  

Tapahtuneet 
20.-21.8.Talousarvion suunnittelupäivät  
22.8. Metsähallituksen pääjohtajan vierailu 
22.8. Kyrön Vesihuolto Oy, yhtiökokous 
27.8. Virastotalon yhtiökokous 
27.8. Kutsunnat 
30.8. Perusterveydenhuollon viranhaltijapalaveri; kunnat ja LSHP ja neuvottelukunta 
30.8.-1.9. Väärtipäivät 
 

Tulossa 
3.9 Storfjordin kunnan yhteistyöneuvottelu 
4.9 Asuntomarkkinointitilaisuus, Muonio 
9.9 Rajaseutuhanke, Helsinki 
11.-12.9 Kuntamarkkinat, Helsinki 
16.9 BioArt Society, Enontekiö presentation, Kilpisjärvi 
17.9 Kuntakonsernin kehittämispaja 
24.-25.9 Kunta- ja aluekehityspäivät, Tornio 
25.9 Lapin kuntajohtajatapaaminen, Tornio 

Valmistelussa 
- Talousarvio ja -suunnitelma 2020-22 

Muut  
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178 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
 

Birgitta Eira: Lapecon hallituksen kokous 27.8.2019. 
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179 § Investointisuunnitelma vuosille 2020-2022  

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja esitteli investointisuunnitelmaluonnoksen.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus käy kunnanjohtajan alustuksen pohjalta evästyskeskustelun investointisuun-

nitelman sisällöstä ja aikataulutuksesta.  

Selostus  
Toimialoilta on pyydetty esityksiä investoinneista 2020-2022 12.8.2019 mennessä. Johto-
ryhmä käsitteli investointeja 20.8.2019 talousarvion ja –suunnitelman valmistelupalaverissa. 
Kuntakonsernin kehittämispaja käsittelee asiaa 17. syyskuuta. Lautakunnat antavat lausun-
tonsa suunnitelmaan syyskuussa. 
 
Investointisuunnitelmaluonnos esitellään kokouksessa. 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, vastuuviranhaltijat 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset erittäin positiiviset. 
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180 § Hetan kylän tulevaisuusskenaariot ja niiden visuaalinen esitys/hankinta 
  

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):  
Kunnanhallitus päättää hyväksyä FCG Sunnittelu ja Tekniikka Oy / FCG Arkkitehtien tarjouk-
sen, joka on tarjouspyynnössä mainituin kriteerein kokonaistaloudellisesti edullisin. 
   
Selostus 
Päivitetyn hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan kokonaiskehittämi-
sestä, viestinnästä ja kuntamarkkinoinnista  
 
Hankinta kuuluu investointikohteeseen ”kunta- ja kyläkuvat” (varaus yht. 50.000€ vuodelle 
2019). 
 
Elinvoimalautakunnassa on 18.6.2019 (§ 82) ollut nähtävillä Hetan kyläkuvan suunnittelun 
tarjouspyyntöluonnos. Kilpailutus on toteutettu 28.6.-4.8.2019. Tarjouksia on pyydetty nel-
jältä toimijalta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät TREA Team for Architecture Oy ja 
FCG Sunnittelu ja Tekniikka Oy / FCG Arkkitehdit.  Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

  
Liitteet 
1 Tarjouspyyntö 
2 Avauspöytäkirja 
3 Vertailutaulukko (julkinen pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen) 

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Myönteiset vaikutukset. 

  
Tiedoksi 
Tarjoajat 
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181 § Lausunnon antaminen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-23   
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Lapin pelastuslaitoksen esityksessä pelas-
tustoimen palvelutasoksi vuosille 2020-2023 on selvitetty perusteellisesti Lapissa esiintyvät 
uhat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit. Esitys on laadittu paikalliset tarpeet ja onnettomuus-
uhat huomioiden.   
 
Pelastustoimen kehittämisessä tulisi huomioida resurssien rajallisuus.  Palvelutasopäätökses-
sä on tuotu esille, ettei nykyisillä resursseilla kyetä suorittamaan lakisääteisiä valvontatehtä-
viä. Päätösluonnoksessa on esitetty valvontatehtävien resurssivaje uuteen pelastustoimin-
nan johtamisjärjestelmään siirryttäessä. Resurssien rajallisuuden sekä lisäresurssien hanka-
lan saatavuuden vuoksi on perusteltua harkita voisiko koko maakunta olla yhden päivystävän 
palomestarin aluetta, jolloin resursseja olisi käytettävissä valvontatehtäviin ja onnettomuuk-
sien ehkäisyyn. Palvelutasopäätöksessä ei tulisi määritellä enää kuntakohtaisesti virkojen si-
joituspaikkoja, vaan resurssit tulisi hyödyntää koko maakunnan alueella (s. 22 palotarkasta-
jat). 
 
Valtaosassa Lapin kuntia pelastustoimi perustuu VPK-pohjaiseen järjestelmään. Palvelu-
tasopäätöksessä tulee varmistaa riittävän ja koulutetun vapaaehtoishenkilöstön saatavuus 
myös jatkossa eri puolilla maakuntaa.  
 
Palvelutasopäätöksen kohdassa 7.3 kuntien valmiussuunnittelun tukeminen ja yhteistoimin-
ta eri turvallisuustilanteissa esitetään nimettäväksi pelastuslaitoksen väestönsuojelun yh-
dyshenkilöt kuntien poikkeusolojen johtokeskuksiin pelastuslaitoksen päällystöstä. Kaikissa 
Lapin kunnissa ole jatkossa pelastuslaitoksen päällystöön kuuluvaa henkilöstöä, joten palve-
lutasopäätöstä tulisi tarkentaa siten, että johtokeskuksiin nimettäisiin henkilö kunnassa toi-
mivasta pelastuslaitoksen henkilöstä.  
 
Valmistelussa on huomioitu kuntien talouden näkymät. Uusien tehtävien hoito tuleekin jär-
jestää olemassa olevan henkilöstön puitteissa.  Palvelutasopäätöksessä esitetyt resurssitar-
peet turvallisuusviestintään, onnettomuuksien ehkäisyyn, valvontaan ja varautumiseen tulee 
hoitaa henkilöstön nykyisiä työtehtäviä muuttaen, osaamista kehittäen ja organisaatioraken-
netta tarkastelemalla.  
 
Hälytyskeskusuudistuksen sekä uuden Erica-tietojärjestelmän myötä pelastusyksiköiden vas-
tesuunnittelun merkitys on korostunut. Pelastustoimen vastesuunnittelussa tulee huomioi-
da, että tehtäviin hälytetään lähimmät ja tarkoituksenmukaisimmat yksiköt palvelutasopää-
töksessä mainitut toimintavalmiusajat huomioiden.        
 
Selostus 
Lapin pelastuslautakunta on päättänyt (33§/2019) pyytää kuntien lausunnot pelastustoimen 
palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 – 2023. Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi (pe-
lastuslautakunta) päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan (29§/379/2011). 
Kuntien lausunnot pyydetään toimittamaan 30.8.2019 mennessä osoitteeseen vir-
ka@lapinpelastuslaitos.fi 
 

mailto:virka@lapinpelastuslaitos.fi
mailto:virka@lapinpelastuslaitos.fi


  Pöytäkirja   Sivu  10. 
  KUNNANHALLITUS  30.8.2019    9  

 

 
 
Liite 
4 Pelastustoimen palvelutasopäätös 2020 -2023 (pdf). 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Lapin pelastuslaitos 
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182 § Hommakankaan asemakaavan kortteleiden 3 ja 4 muuttaminen 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnan johtaja):  
Kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyn kaavamuutoksen seuraavasti:   

- Kortteli 3, kaavamerkintä RA Iu½, 5 rakennuspaikkaa, rakennusoikeus 150 k-
rm2/rakennuspaikka, yhteensä 750 k-rm2. 

- Kortteli 4, kaavamerkintä RA, 6 rakennuspaikkaa seuraavasti: 
 - Rakennuspaikat 1,2 ja 3, kaavamerkintä RA Iu½, rakennusoikeus 100 k-rm2. 

- Rakennuspaikka 4 ja 6, kaavamerkintä RA I, rakennusoikeus 60 k-rm2, näihin  
ei muutosta. 

 - Rakennuspaikat 5, kaavamerkintä RA Iu½, rakennusoikeus 90 k-rm2. 
- Kortteli 4 rakennusoikeus yhteensä muutoksen jälkeen 510 k-rm2. 

 
Kunnanhallitus päättää, että muutoksessa kortteleiden 3 ja 4 kokonaisrakennusoikeutta ei li-
sätä, korttelin 3 kaavamerkintä AR muutetaan RA:ksi, koska alueella ei ole ollut kysyntää 
asuinrivitalojen rakentamiseksi sekä nykyisen kokemuksen mukaan pysyvän asumisen sijoit-
taminen loma-asutuksen  keskelle ei  ole perusteltua. 
 
Selostus 
Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 19 §:n mukaan maankäytön suunnittelusta ja kaa-
voituksesta sekä asemakaavan vähäisestä muuttamisesta. 
 
Enontekiön yhteismetsä on esittänyt Ylikyrön Hommakankaan asemakaavan kortteleiden 3 
ja 4 muuttamista aikaisemman käsittelyn mukaisesti. 
 
Hommakankaan asemakaavan muutosehdotuksen vireille tulokuulutus (liite 1) on ollut MRL 
62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla nähtävänä 9.5-23.5.2019 välisenä aikana. 
Muutosehdotus on ollut nähtävillä Enontekiön kunnan virastolla, internetsivuilla: 
www.enontekio.fi sekä ilmoitus on julkaistu Enontekiön sanomissa. 
 
Hommakankaan asemakaavan muutos on asetettu MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 27.6-
28.7.2019 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnan virastolle (liite 2.) . 
Kaavamuutos on ollut nähtävillä Enontekiön kunnan virastolla, internetsivuilla: 
www.enontekio.fi sekä ilmoitus on julkaistu Enontekiön sanomissa. 
 
Kaavamuutoksesta ei ole jätetty nähtävilläoloaikana yhtään muistutusta. 
 
Päätöshistoria 
Elinv.ltk 16.4.2019 61 §  
Hommakankaan asemakaavan kortteleiden 3 ja 4 muuttamisen vireille kuuluttaminen ja 
muutoksen luonnoksen nähtäville asettaminen 
 
Päätös: Esityksen mukaan. Santeri Kirkkala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ai-
kana klo 16:40. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:00. 
 
 
 

http://www.enontekio.fi/
http://www.enontekio.fi/
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Päätösehdotus (tekninen johtaja): 
 
Elinvoimalautakunta kuuluttaa Ylikyrön Hommakankaan asemakaavan muutoksen vireille 
kortteleissa 3 ja 4 sekä asettaa luonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. 
 
Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 
 
Selostus 
Enontekiön yhteismetsä on esittänyt Ylikyrön Hommakankaan asemakaavan kortteleiden 3 
ja 4 muuttamista seuraavasti: 
 
Nykyinen tilanne:  

- Kortteli 3, kaavamerkintä AR (asuinrivitalojen korttelialue) I, 3 rakennuspaikkaa, ra-
kennusoikeus 300 k-rm2/rakennuspaikka, yhteensä 900 k-rm2. 
 

- Kortteli 4, kaavamerkintä RA (loma-asuntojen korttelialue) I, 6 rakennuspaikka, ra-
kennusoikeus 60 k-rm2/rakennuspaikka, yhteensä 360 k-rm2. 

 
Esitetty muutos:  

- Kortteli 3, kaavamerkintä RA Iu½, 5 rakennuspaikkaa, rakennusoikeus 150 k-
rm2/rakennuspaikka, yhteensä 750 k-rm2. 

- Kortteli 4, kaavamerkintä RA, 6 rakennuspaikkaa seuraavasti: 
 - Rakennuspaikat 1,2 ja 3, kaavamerkintä RA Iu½, rakennusoikeus 100 k-rm2. 
 - Rakennuspaikka 4 ja 6, kaavamerkintä RA I, rakennusoikeus 60 k-rm2, näihin 
ei muutosta. 
 - Rakennuspaikat 5, kaavamerkintä RA Iu½, rakennusoikeus  90 k-
rm2. 

- Kortteli 4 rakennusoikeus yhteensä muutoksen jälkeen 510 k-rm2. 
Muutoksessa kortteleiden 3 ja 4 kokonaisrakennusoikeutta ei lisätä, korttelin 3 kaavamerkin-
tä AR muuttuu RA:ksi. Alueella ei ole ollut kysyntää asuinrivitalojen rakentamiseksi sekä ny-
kyisen kokemuksen mukaan pysyvän asumisen sijoittaminen loma-asutuksen sekaan ei vält-
tämättä ole hyvä ratkaisu. 
 
Lapin lääninhallitus on vahvistanut voimassaolevan Hommakankaan asemakaavan 
18.5.1993. 
 
Liitteet  
5 Vireilletulokuulutus 
6 Nähtävilletulokuulutus 
7 Hommakankaan asemakaavan muutos, korttelit 3 ja 4, kaavaselostus. 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Merkittävät vaikutukset. 
 
Tiedoksi  
Enontekiön yhteismetsä 
Elinvoimalautakunta 
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183 § Enontekiön Sähkö Oy:n myyntiprosessi 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
Käsittely 
Jaakko Alamattila ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi selostusosassa esitellyn myyntiprosessin 
sekä nimetä valmistelun tueksi ohjausryhmän, jota johtaa kunnanjohtaja ja jonka kokoonpa-
no on seuraava: valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Enontekiön Sähkö 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtaja, kunnanjohtaja ja 
hallintojohtaja sekä henkilöstön edustaja.  
 
Selostus 
Kunnanvaltuusto on 8.5.2019 päättänyt tehdä periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n 
myymisestä selostusosassa mainituin perusteluin. Valmistelun jälkeen myynti tuodaan val-
tuuston päätettäväksi.   Samalla valtuusto päätti, että myyntiasian valmistelussa huomioi-
daan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädösten määräykset. Lisäksi valtuusto päätti, 
että myyntiprosessin valmisteluun osoitettava määräraha tuodaan valtuuston päätettäväksi 
kun tarvittava euromäärä selviää.  
 
Enontekiön Sähkö Oy:n myyntiprosessi: 
 
 

 
 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei tunnistettu vaikutuksia täytäntöönpanopäätöksessä. 
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184 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
 
Selostus  
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päät-
tää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamat-
ta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan. 
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

1. Vuosiloma,  
2. Sairausloma, 
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus, 
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on 

enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaises-
ti 

5. Virkamatkamääräys. 
 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 19.8.-29.8.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 

 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
-22.8.2019 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
-  
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
- 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
-  

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
 
          176 -184                                                   
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimus-
ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa. 
 
Pykälät: 176, 177, 178, 179, 181,183, 184. 
 
Muutoksenhakukielto 

 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 180, 182. 
 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 
 

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: 180, 182. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 
johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteel-
la oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystie-
tona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 
  

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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Pykälä 180 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE  
HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA  
 
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muu-
hun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoi-
tetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaa-
timuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.  
 
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: 
 
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön pää-
töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä 
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, 
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikas-
ta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seit-
semäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.  
 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana 
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
 
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kir-
jelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.  
 
Toimitusosoite: 
 
Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite  
Enontekiön kunta 
Kunnanhallitus  
Ounastie 165 
99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi 

 


