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Kokousaika Perjantai 30.8.2019 klo 15.00-15.40 
 
Kokouspaikka  Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Saapuvilla  olleet jäsenet Alamattila Jaakko   Kultima Unto 
  Alatörmänen Seppo   Kurkela Outi 
  Eira Birgitta   Mäkitalo Taru 
   Hautamäki Helinä   Mäntyvaara Juha-Pekka 
  Juuso Piia   Näkkäläjärvi Janne 
  Keinovaara Ulla  Palojärvi Leena 
  Keskitalo Pentti K.  Ranta Hannu 
  Kirkkala Santeri (etä)  Rousu-Karlsen Elina 
  Kultima Elli-Marja  Palojärvi Oula-Matti  
      
   
Muut saapuvilla  olleet Rantapelkonen Jari, kunnanjohtaja 
  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 

nuorisovaltuuston edustaja  
Jari Stoor, vammaisneuvoston edustaja  
Syväjärvi Ulla-Maija, vanhusneuvoston edustaja 

   
   
 
Asiat  34  § - 37 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari   

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Leena Palojärvi  Birgitta Eira 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   6.9.2019  
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Asialista  
 

34 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
35 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
36 § Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen 
37 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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34 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi. 
 
Käsittely 
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Hannu Rannan tilalle on kutsuttu Oula-
Matti Palojärvi. Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 16 valtuutettua ja 1 varaval-
tuutettu, joten kokous on päätösvaltainen. 
 
Selostus 
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 22.8.2019 ja toimitettu samana päivänä 
valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle 
www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa val-
tuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 
 
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään 
päätösvaltainen. 
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35 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
 

Päätös 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Leena Palojärvi ja Birgitta Eira. Kokouksen esi-
tyslista hyväksyttiin yksimielisesti.. 
 
Käsittely 
Ulla Keinovaara esitti pöytäkirjantarkastajaksi Leena Palojärveä ja Helinä Hautamäki Birgitta 
Eiraa.  

  
Selostus 
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 6.9. klo 14 mennes-
sä.  
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. 
 
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen 
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 
§:ssä säädetään.  
 
Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja tar-
kastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräai-
kaan mennessä.  
 
Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osal-
taan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 
 
Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouk-
sen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteelli-
siä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
 
Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi 
kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei nii-
den kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös 
valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 
 
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireelli-
senä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsus-
sa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella 
enemmistöllä. 
Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen asioiden 
jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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36 § Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen 

 
Päätös 
Kunnanvaltuusto päätti valita henkilöstöjohtajan virkaan Matti Ikosen.  
 

Helinä Hautamäki, Taru Mäkitalo, Leena Palojärvi ja Santeri Kirkkala jättivät päätökseen 
eriävän mielipiteen.  

 
Käsittely 
Leena Palojärvi esitti, että tässä taloudellisessa tilanteessa jätetään tämä virka täyttämättä. 
Helinä Hautamäki ja Santeri Kirkkala kannattivat esitystä. 
 
Jaakko Alamattila, Ulla Keinovaara ja Pentti K. Keskitalo kannattivat kunnanhallituksen pää-
tösehdotusta.  

 
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu 
esitys, että virkaa ei täytetä, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannatta-
vat sitä, että virka täytetään äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat sitä, että ei täytetä, ää-
nestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 
8 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Eira Birgitta, Keinovaara Ulla, Keskitalo 
Pentti K., Kultima Elli-Maria, Kultima Unto, Näkkäläjärvi Janne) ja 8 ”ei” ääntä (Hautamäki 
Helinä, Juuso Piia, Kirkkala Santeri, Kurkela Outi, Mäkitalo Taru, Palojärvi Leena, Oula-Matti 
Palojärvi, Rousu-Karlsen Elina) ja 1 ”tyhjä” ääni (Juha-Pekka Mäntyvaara). Puheenjohtaja to-
tesi, että puheenjohtajan äänen ratkaistessa virka täytetään.  
 
Jaakko Alamattila, Pentti K. Keskitalo ja Ulla keinovaara kannattivat kunnanhallituksen esitys-
tä. 

 
Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 19.8.2019 § 168 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee henkilöstöjohtajan virkaan 
Matti Ikosen.  
 
Taru Mäkitalo jätti päätökseen eriävän mielipiteen.  
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 16.30-16.40, minkä jälkeen pu-
heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila, Ulla Keinovaara ja Elli-Maria Kultima kannattivat kunnanjohtajan päätös-
esitystä.  
 
Taru Mäkitalo esitti, että virka laitetaan uudestaan auki. Elina Rousu-Karlsen kannatti esitys-
tä.  
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska on tehty ehdotus vi-
ran laittamisesta uudelleen auki, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat  

sillä kannalla, että virkaa ei laiteta uudelleen auki äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat 
Taru Mäkitalon esitystä viran laittamisesta uudelleen auki, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys 
hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ”jaa” ääntä (Jaakko Ala-
mattila, Ulla Keinovaara, Elli-Maria Kultima, Unto Kultima, Janne Näkkäläjärvi) ja 2 ”ei” ään-
tä (Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti, et-
tä virkaa ei laiteta uudelleen auki.  

 
Taru Mäkitalo esitti, että ei valita. Esitystä ei kannatettu. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)   
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee henkilöstöjohtajan vir-
kaan Matti Ikonen.  

 
Selostus 
Kunnanhallitus on 3.6.2019 § 144 päättänyt laittaa viran haettavaksi alla olevalla ilmoituksel-
la.  

”Enontekiön kunta hakee henkilöstöjohtajaa toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen 
1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. 
 
Henkilöstöjohtajan tehtäviin kuuluvat kunnan keskitetysti hoidettavat henkilöstöasiat ja nii-
den kehittäminen, KT-yhdyshenkilönä toimiminen, työnantajan ja henkilöstön välisestä yh-
teistoiminnasta vastaaminen, rekrytointiprosessista vastaaminen, henkilöstön osaamisen ja 
työhyvinvoinnin kehittäminen, työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja), työter-
veyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen, valmiussuunnittelu ja ICT-alan suunnittelutehtäviä 
(HR), muut kunnan osoittamat tehtävät sekä vapaa-aika toimen vastaavan tehtävät. Henki-
löstöjohtaja vastaa hyvinvointiprosessista. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 5 vuoden kokemus 
henkilöstöalan johtotehtävistä. 
 
Eduksi luetaan kokemus kunnan valmius- ja varaussuunnittelusta, työsuojelupäällikön tehtä-
vistä ja esimiesvalmennuksesta.   
 
Arvostamme kehityshakuisuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Saamen kielen 
taito katsotaan eduksi. 
 
Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (hinnoittelematon). Viran täytössä noudatetaan 6 kuu-
kauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttä-
vä lääkärintodistus terveydentilastaan.  
 
Hakemukset ansioluetteloineen sekä kelpoisuuden osoittavat opinto- ja työtodistukset tulee 
toimittaa 4.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 
99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.  
 
 
 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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Lisätietoja antavat 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945  
Hallintojohtaja Leni Karisaari, puh. 040 739 6062. 
 
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi ” 
 
Virka on ollut haettavana 14.6.-4.7.2019 (klo  15) välisen ajan. Virkaa haki määräaikaan men-
nessä 7 henkilöä, joista kaksi täyttää viran kelpoisuusehdot. 
 
Kunnanhallitus päätti 3.6.2019, että haastatteluryhmänä toimii kunnanhallituksen puheen-
johtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, kunnan-
johtaja ja hallintojohtaja.  Kunnanhallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua haastatte-
luun.  Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi päättää haastatteluaikatulusta. 
 
Kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat on haastateltu 12.8.2019. Haastattelun ja ansiover-
tailuun perustuvan kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmän kanta valittavaksi henki-
löstöjohtajaksi on Matti Ikonen. 
 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.   
 

Liite 
1 Yhteenveto hakijoista (tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen) 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Hakijat 
 
 

  

http://www.enontekio.fi/
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37 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
 
 

Vammaisneuvoston edustaja Jari Stoor toi esille esteettömyyden, jolloin myös liikuntarajoit-
teinen pääsisi asioimaan mm. kunnanvirastolle.  Tärkeää on, että myös vammaiset saisivat 
palveluja.  
 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Santeri Kirkkala totesi, että syyskuussa on nuorisovaltuus-
ton kokous.  
 
Vanhusneuvoston edustaja Ulla-Maija Syväjärvi toi esille mm. että henkilöstöihminen on 
käynyt kertomassa hyvinvointiasioita neuvostolle sekä tietoon Vie vanhus ulos –kampanjan. 
Lisäksi Ulla Syväjärvi toi vanhusneuvoston aloitteen: Kipupumppu Luppokodille, jotta saatto-
hoito olisi inhimillisempää. 
 
Birgitta Eira totesi lisäksi, että vammaisneuvoston järjestämä Mieleni Maassa – Kertomuksia 
masennuksesta, tilaisuus järjestetään Hetassa, mihin voi osallistua myös etänä Karesuvannon 
koululta ja Kilpisjärven monitoimitalolta. 
 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi valtuustolle seuraavat asiat: 
-Kuntakonsernin kehittämispaja 17.9.2019 
-Kuntalaisfoormi ja kuntalaisten kommentointimahdollisuus talousarvioon ja –
suunnitelmaan syksyllä. 
  
Valtuustoaloitteet 
 
Unto Kultima:  
”Valtuutetun kokouspalkkion muuttaminen tuntipalkaksi á 10 €/h.  
Perustelut:  
-Saataisiin kokoukset lyhyemmäksi ja asiallisimmiksi 
-turhan asian jauhaminen vähenisi 
-kunnan rahaa saattaisi säästyä 
-lyhyet kokous – fiksut päätökset. ” 
 
Outi Kurkela 
”Esitän, että Enontekiön kunta ryhtyy toimenpiteisiin kunnan kalavesien saamiseksi kuntoon 
esim. kalaistutuksia ym. ”  

 
Selostus 
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset:   
 
Kunnan hallintosääntö 120 § 
”Valtuutettujen aloitteet 
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on 
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite an-
netaan puheenjohtajalle. 
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Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Val-
tuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo 
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei 
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin 
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitel-
ty loppuun.” 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  

 
Kunnallisvalitus 

- §:t 36. 
 
Kunnallisvalitusohje 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusoikeus 
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asi-
anosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen 
tai päätöksenteon laillisuusvirheet. 
 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot 
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde) 
 
Valitusaika ja sen alkaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus 
on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä en-
nen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-
sestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämi-
sestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju-
hannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen. 
 
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan 
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vas-
taavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja 
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan an-
taa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähkö-
postiosoite. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin pää-
tökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perus-
teet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt 
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen. 
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Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäl-
jennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu 
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin va-
littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos mää-
räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jäl-
keen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viras-
ton aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä 
postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päät-
tymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viran-
omaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä 
voidaan käsitellä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakir-
jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät ar-
kaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa 
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kun-
nallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 eu-
roa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei 
myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomiois-
tuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomiois-
tuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan  
kaupungin kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Käyntiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi 
Telefax: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 481 9484 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon 
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla. 

 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virka-
ehtosopimuksen 
 
Muutoksenhakukielto 
§:t 34, 35, 37. 


