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ASIALISTA 

 

257 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

258 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

259 § Talousarvion toteutuminen 1-10/2015 

260 § Teknisen lautakunnan alaisten, kunnan perustoimintojen kan-

nalta ei välttämättömien toimintojen esitys lakkautettavaksi 

261 § Enontekiön sähköinen hyvinvointikertomus 2014-2015 

262 § Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Perusturva 

263 § Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Tekninen toimi  

264 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ Määrärahan siirto 

kohteesta 099104 vesillelasku- ja rantautumispaikat, kustannus-

paikkaan 99114 Hetan kaukolämpöverkko 

265 § Vuosien 2016-2018 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

266 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 

2014 

267 § Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maankäyttö- ja 

rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen kaavamääräysten kokei-

lusta annetuin lain 3 §:n kumoamisesta 

268 § Tunturi-Lapin aluestrategia 

269 § Yhteistyösopimus, lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

270 § Maaseudun arjen palveluverkosto –hankkeeseen osallistuminen 

271 § Aloitusluvan hakeminen investointikohteelle 099065, kiin-

teistöjen kunnostus, käytettäväksi Luppokodin olohuoneen lattian-/ 

seinärakenteiden kosteusvaurioiden korjaukseen 

272 § Pellon kunnan mahdollinen liittyminen Tunturi-Lapin Kehityk-

seen 

273 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

274 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

275 § Ilmoitusasiat 

276 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

277 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

278 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Khall 257 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä Ant-

ti Tonteri ja Sari Keskitalon esityksestä Birgitta Eira.     

Kunnanjohtaja totesi, että poistetaan esityslistalta § 265 Enonte-

kiön kunnan henkilöstöraportti. 

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

yksimielisesti.  

 

Merkitään, että puheenjohtajana toimi kokouksen ajan Jaakko Ala-

mattila Sari Keskitalon pyynnöstä. 

 

Päätösehdotus (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 258 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeeseen 

liittyvä kokous Oulussa 

-Liikenneviraston ehdotus Auroraan liittyen 

-Ensilumen latu 

-Hyvinvointifoorumi Rovaniemellä 

-Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvä kokous 

-Saamelaiskäräjien ja kunnan yhteistyötapaaminen Hetassa 

-Kevään lentojen tilanne 

-Maankäyttösopimuksia koskeva palaveri Kilpisjärvellä 

-Muonion lausuntopyyntö kuntayhtymästä 

-Hetta Hiihtomaan verotusta koskeva päätös vuodelta 2014 

-Kilpisjärven Salmivaaran kunnallistekniikkaa koskeva Teppo Luon-

sinen vaatimuskirje Enontekiön Vesihuolto Oy:lle/Enontekiön kun-

nalle  

-Jäätaidetta kyliin: Enontekiön kunta toteuttaa toimipisteidensä 

ympäristöissä jäätaideteoksia. Kunta haastaa kuntalaiset, yhteisöt 

ja yritykset mukaan kyläkuvan piristämiseen yhteisöllisyyden ja 

työhyvinvoinnin merkeissä. 

-Tornionlaakson neuvoston kokous Kiirunassa  

-Lapin kunnanjohtajakokous/sote-uudistus 

-Lapin liikennepäivä Kemissä 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmiste-

lussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus 

käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Khall 259 § Talousarvion toteutuminen 1-10/2015  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-10 tiedoksi 

ja edellyttää, että hallintokunnat kiinnittävät erityistä huomiota 

tiukkaan kulukuriin ja annettuun hankintakieltoon sekä talouden 

seurantaan niin, että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvi-

on 2015 mukaisina.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttä-

nyt, että talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on 

toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle päävas-

tuualueittaisen raportin pohjalta laadittu talouden seurantara-

portti kolme kertaa vuodessa: tammi–huhtikuulta, tammi-elokuulta 

ja tammi–lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle 

toukokuun, syyskuun ja marraskuun puoliväliin mennessä. Seuranta-

raportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja kun-

kin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteutumis-

tilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saatavien 

määrästä, henkilöstötilanteesta jne.  

 

Oheismateriaali   

Kunnan talousarvion toteutuma 1-10:  

tuloslaskelma, investointien toteutumavertailu, rahoituslaskelma,  

tase, päävastuualueiden raportit sekä kunnan tytäryhtiöiden  

raportit.  

 

Tiedoksi 

Lautakunnat  

Kirjanpitäjä 

Vastuuviranhaltijat 
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Khall 260 § Teknisen lautakunnan alaisten, kunnan perustoimintojen 

kannalta ei välttämättömien toimintojen esitys lakkautettavaksi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus keskusteli esityksestä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää keskustella esityksestä.  

 

Päätöshistoria 

Tekn.ltk. 22.9.2015 82 § 

 

Selostus:  

Kunnanhallitus on talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeessa, 

osiossa yleistä, kappaleessa 5, antanut ohjeen: Hallintokuntien 

tehtäviä tulee tarkastella kriittisesti, ja sellaiset tehtävät se-

kä toiminnot, jotka eivät kunnan perustoimintojen kannalta ole 

välttämättömiä, tulee esittää lakkautettavaksi. 

 

Teknisen lautakunnan alaisia toimintoja, mitkä eivät ole lakisää-

teisiä, ovat seuraavat menokohdat vuodelle 2016: 

 

041102 Ytyä ympäristöön työpaja - 15 000€. Käytetään kunnan 

yleisien alueiden sekä ympäristötöiden hoitoon tiiviisti sosiaali-

toimen kanssa. Jos poistetaan yleisten alueiden ja ympäristötöiden 

hoitoa ei suoriteta. 

 

042306 Kilpisjärven koetalo  Tilikauden tulos 2014 +196€. 

Kohteessa vuokra-asunto ja Kilpisjärven päivähoito, ehdotuksena 

kiinteistön myynti. 

 

042307 Asuntoyhtiöt  Tilikauden tulos 2014, -255€. 

Kunnan omistamien asunto-osakkeiden myynti. 

 

042312 Hetan koulu   Tilikauden tulos 2014, -

41 895€. Ehdotuksena kiinteistössä toimivilta tahoilta peritään 

kiinteistön ylläpitoon menevät kulut. Tämä vaatii kunnanhallituk-

sen päätöksen koska kunnanhallitus on päätöksillään antanut koh-

teen korvauksetta toimijoille käyttöön. 

 

042321 Lähiliikuntapaikat ja ladut Tilikauden tulos 2014,-

106 282€.  Tällä saadaan: sivukylien avustukset ja osin latujen yl-
läpidot, kaukalo, konehuollot, lähiliikuntapaikat ja leikkikentät 

ylläpidettynä. 

Huomioitavaa että työllistetään työpajan kautta henkilöitä. 

Lakkautuksella on suoria negatiivisia vaikutuksia matkailuun sekä 

työllisyyteen. 

 

042322 Moottorikelkkareitit  Tilikauden tulos 2014, -

13 821€. Tällä ylläpidetään kunnan toimesta 480km moottorikelk-

kauria ja. Jos kelkkaurien ylläpito lakkautetaan, niin kunnan alu-
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eella ulkopaikkakuntalaisten kelkkailu loppuu myös metsähallituk-

sen pitämiltä urilta, koska yhdysurat poistuvat käytöstä. Vaiku-

tuksia myös työllisyyteen. 

 

042323 Rivitalo I   Tilikauden tulos 2014, +190€. 

Kohteen purku ja poistaminen taseesta, tällöin tulee purkukustan-

nukset (arvio -40 000€) huomioida käyttötalouspuolelle lisä-

menoeränä sekä hankkia kunnan omien toimien vaatimat varastotilat 

muualta. 

 

042401 Kaukolämpö   Tilikauden tulos 2014 

+19 087€. 

Kaukolämpötoiminnan ja kaukolämpöverkoston tulevaisuuden kohtalo 

tulee puntaroida ulkoistamisella tai yhdistämisellä johonkin kon-

serniyhtiöön. Vain tällä tavoin voidaan varautua tulevaisuudessa 

edessä oleviin laitteiston investointeihin sekä sopimusten päätty-

misiin. 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja):  

Tekninen lautakunta esittää seuraavia toimenpiteitä kunnanhalli-

tukselle: 

 

1. 042306 Kilpisjärven koetalo Tilikauden 

tulos 2014 +196€. Kohteessa vuokra-asunto ja 

Kilpisjärven päivähoito, ehdotuksena kiinteis-

tön myynti, kun päivähoito pystyy siirtymään 

uuteen monitoimitaloon 2017. 

 

2. 042307 Asuntoyhtiöt  Tilikauden 

tulos 2014, -255€. Kunnan omistamien asunto-

osakkeiden myynti. 

 

3. 042312 Hetan koulu  Tilikauden 

tulos 2014, -41 895€. Ehdotuksena kiinteistös-

sä toimivilta tahoilta peritään kiinteistön 

ylläpitoon menevät kulut. Tämä vaatii kunnan-

hallituksen päätöksen koska kunnanhallitus on 

päätöksillään antanut kohteen korvauksetta 

toimijoille käyttöön. 

Vaihtoehtoisesti kohteelle osoitetaan tulopuo-

len määräraha, koska menoerä suhteellisen suu-

ri tekniikan budjetissa. 

 

4. 042401 Kaukolämpö  Tilikauden 

tulos 2014 +19 087€. Kaukolämpötoiminnan ja 

kaukolämpöverkoston tulevaisuuden kohtalo tu-

lee puntaroida ulkoistamisella tai yhdistämi-

sellä johonkin konserniyhtiöön. Vain tällä ta-

voin voidaan varautua tulevaisuudessa edessä 
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oleviin laitteiston investointeihin sekä sopi-

musten päättymisiin. 

Tekninen lautakunta tekee ja teettää esiselvi-

tykset sekä kannattavuuslaskelmat kaukolämpö-

liiketoiminnan järjestämisestä kunnan omana 

toimintana/liittämisestä konserniyhtiöön. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 
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Khall 261 § Enontekiön sähköinen hyvinvointikertomus 2014-2015 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan sähköisen hyvinvointikertomuksen 2014-2015 perus-

turvalautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväk-

syy liitteenä olevan sähköisen hyvinvointikertomuksen 2014-2015 

perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Selostus  

 

Perusturvalautakunta on käsitellyt sähköistä hyvinvointikertomusta 

kokouksessaan 28.9.2015. Perusturvalautakunta esittää sähköisen 

hyvinvointikertomuksen esittämistä valtuustolle.  

 

Kuntalain Lain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvoin-

tia. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkuvaa toimintaa. Hy-

vinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu 

kaikkien hallinnonalojen kesken ja yhteistyö on välttämätöntä. So-

siaali- ja terveydenhuollolla on merkittävä rooli asiantuntijana, 

tiedon tuottajana ja ihmisiin kohdistuvan vaikutusten (IVA) arvi-

oinnin aktiivisena osapuolena. Yhteistyötä tulisi tehdä monipuoli-

sesti myös mm. järjestöjen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden 

ja valtion paikallisviranomaisten kanssa. 

 

Liite 

 

1 Sähköinen hyvinvointikertomus 
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Khall 262 § Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Perusturva 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

perusturvalautakunnalle ylitysoikeutta 350.000 € vuoden 2015 talo-

usarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lai-

nanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

perusturvalautakunnalle ylitysoikeutta 350.000 € vuoden 2015 talo-

usarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lai-

nanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvaltk. 17.11.2015 95 § 

Ylityshakemus v.2015 talousarvioon 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta v. 2015 talousarvioon 

350 000 €. 

 

Esittely: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvalautakunnan me-

noihin vuodelle 2015 7 475 130 €.  Toteutumavertailun 31.10.2015 

mukaan varattu määräraha ei tule riittämään. 

 

Menojen ennakointi sosiaali- ja terveyspalveluissa on vaikeaa pal-

velujen oston osalta. Sosiaalipalveluissakin voi olla että asiak-

kaalla on subjektiivinen oikeus palveluun jota ei ole osattu enna-

koida. Palvelu on tällöin hankittava vaikka määrärahaa ei ole va-

rattu.  

 

Ylityslaskelma tehty varovaisuuden periaatteella. Ylitys voi olla 

pienempikin. Terveydenhuollon kuntayhtymien laskutusta on kuiten-

kin vaikea ennakoida.  

 

Erikoissairaanhoidon menojen osalta toteutuma oli 31.10.2015  

2 052 139 €. Jäljellä on 182 000 €, joka ei riitä edes yhden kuu-

kauden kuntalaskutukseen, kun keskimäärin erikoissairaanhoidon me-

nojen kuntalaskutus on ollut n. 230 000 € - 250 000 €  /kk. V.2015 

erikoissairaanhoidon menoksi kirjataan vielä kolmen kuukauden kun-

talaskutus.  

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvio on toteutunut 

koko vuoden ylijäämäisenä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittää yh-
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tymähallitukselle, että jäsenkuntalaskutusta oikaistaan. Enonteki-

ön kunnalle esitetään palautettavaksi 91 350 €.  

 

Ensihoidon kulut on sairaanhoitopiirissä päätetty jakaa niin että 

enintään kulut ovat 135 € asukasta kohti. Ensihoidon osalta palau-

tusta tullee Enontekiön kunnalle 125 000-130 000 €.  

 

Kalliin hoidon tasauksessa potilaskohtaisten menojen tulee olla 

90 000 € jotta kustannuksia tasataan. Koska kustannusten alaraja 

on noussut, palautus voi jäädä Enontekiön osalta kokonaan pois.  

 

Erikoissairaanhoidon osalta ylityksen tarve on n. 250 000 €. 

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän vuodeosaston 

käyttö on ollut alkuvuonna aiempaa runsaampaa. Ennakkolaskutusten 

perusteella mukaan ylitystä voi tulla n. 70 000 €. 

 

Sosiaalipalveluissa Kolpeneen palvelukeskuksen palvelujen käyttöä 

on ollut ennakoitua enemmän. Avustuksissa perustoimeentulotuen me-

not ovat ylittymässä, ylityksestä AVI maksaa 50 %. Toteutuma 

31.10. 114 877 € (varattu 120 000 €). Työmarkkinatuen kuntaosuus 

sen sijaan ei ole ylittymässä; toteutuma 31.10.2015 78 044 € (va-

rattu 100 000 € ). Täydentävä toimeentulotukeen varattu 15 000 €, 

toteutuma 31.10. 22 548 €. Taksikuljetuksiin varattu määräraha on 

ylittynyt SHL ja VPL mukaisissa kuljetuksissa; SHL kuljetuksiin 

kulunut 33 500 € 31.10.2015 mennessä ja VPL kuljetukset; toteutuma 

31.10. 43 788 €, varattu 40 000 €. Palkkausmenot sosiaalipalve-

luissa eivät ylittyne. Joillakin tulosalueilla tulossa määrärahan 

alituksia. Näyttäisi siltä, että sosiaalipalvelut kokonaisuudes-

saan voivat pysyä varatuissa määrärahoissa. Tulojen osalta toteu-

tuma ennakoitu.  Varaudutaan kuitenkin 30 000 € ylitykseen.  
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Khall 263 § Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Tekninen toimi  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

tekniselle lautakunnalle ylitysoikeutta 112.700 € vuoden 2015 ta-

lousarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan 

lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

tekniselle lautakunnalle ylitysoikeutta 112.700 € vuoden 2015 ta-

lousarvioon lautakunnan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan 

lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn. ltk  24.11.2015 109 §  

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN YLITYSOIKEU-

SANOMUKSEN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE JA EDELLEEN 

ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTOLLE 

 

Teknisen lautakunnan käyttötalousbudjetin ylitys tulee olemaan 

vuodelle 2015 6.11.2015 toteuman perusteella 82 700€ + 30 000€ 

(kaukolämmön myyntituottojen pieneneminen vrt.2014) = yht. 

112 700€. Ylityksen suurin yksittäinen tekijä on kiinteistöjen 

myyntituottoihin, teknisen lautakunnan esityksestä poiketen, mer-

kitty 100 000€ myyntituotto. Vuodelle 2015 ei ole toteutunut eikä 

ole näkyvissä yhtään merkittävää kiinteistökauppaa mistä olisi 

merkittävää myyntituottoa tulossa. 

      

Ehdotus:KL 

Tekninen lautakunta esittää 112 700€ ylitysoikeusanomuksen Enonte-

kiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle 

teknisen lautakunnan käyttötalousbudjettiin. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

--------  
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Khall 264 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ Määrärahan 

siirto kohteesta 099104 vesillelasku- ja rantautumispaikat, kus-

tannuspaikkaan 99114 Hetan kaukolämpöverkko 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

talousarvion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan esit-

tämällä tavalla seuraavasti: 25 527,00€ siirretään kohteesta 

099104 Vesillelasku- ja rantautumispaikat (30 000 €) kustannuspai-

kalle 99114 Hetan kaukolämpöverkko. 

Investoinnin kustannus: 25 527,00€ ja tulo 9140,33€, nettomenon 

ollessa 16 386,67€. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 

2015 talousarvion investointiosaa muutetaan teknisen lautakunnan 

esittämällä tavalla seuraavasti: 25 527,00€ siirretään kohteesta 

099104 Vesillelasku- ja rantautumispaikat (30 000 €) kustannuspai-

kalle 99114 Hetan kaukolämpöverkko. 

Investoinnin kustannus: 25 527,00€ ja tulo 9140,33€, nettomenon 

ollessa 16 386,67€. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn. ltk 24.11.2015 113 §  

 

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099104 VESILLELASKU- JA 

RANTAUTUMISPAIKAT, KUSTANNUSPAIKKAAN 99114 HETAN KAUKOLÄMPÖVERKKO 

 

Hetan päiväkodille rakennetun kaukolämpölinjan siirtämiseksi osak-

si Enontekiön kunnan omistamaa kaukolämpöverkostoa sekä linjan ar-

von siirtymiseksi kunnan taseeseen osaksi kaukolämpöverkostoa, 

tulee rakentamiskustannukset siirtää investoinnin kautta kustan-

nuspaikalle: 99114 Hetan kaukolämpöverkko. 

 

Kustannuksia kaukolämpölinjan rakentamisesta on muodostunut: 

- Suunnittelu, Planora Oy 980,00€ 

- Linjan rakentaminen, ilman konetöitä, Kittilän aluelämpö 

21 347,00€ 

- Konetyöt, Napapiirin kuljetus Oy, 3200,00€ 

Kustannukset yhteensä: 25 527,00€.  

Tuloa muodostuu päiväkodin liittymissopimuksen arvon verran: 

9140,33€. 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja 

edelleen kunnan valtuustolle: 25 527,00€ investointimäärärahan 

siirtoa kohteesta: 099104 Vesillelasku- ja rantautumispaikat 

(30 000 €) kustannuspaikalle 99114 Hetan kaukolämpöverkko. 

Investoinnin kustannus: 25 527,00€ ja tulo 9140,33€, nettomenon 

ollessa 16 386,67€. 
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Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

--------  
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Khall 265 § Vuosien 2016-2018 talousarvion ja –suunnitelman hyväk-

syminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä perjantaina 

4.12.2015 klo 13.00-15.00.  

 

Käsittely 

Kunnanhallitus piti taon 16.40-16.50, minkä jälkeen puheenjohtaja 

totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela kävi läpi keskeiset kohdat talousarvi-

osta. Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli teknisen toimen 

talousarvioesityksen, vs. varhaiskasvatusohjaaja Hanna Tissari  

sivistystoimen talousarvioesityksen ja sosiaalisihteeri Annikki 

Kallioniemi perusturvan talousarvioesityksen sekä kunnansihteeri 

Leni Karisaari yleishallinnon talousarvioesityksen. 

Jaettiin kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuspaikka-

kohtainen talousarvioesitys oheismateriaaliksi. 

 

Pentti Mäkitalo poistui klo 17.40 teknisen ja sivistystoimen esit-

telyjen jälkeen.  

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 18.40-19.00, minkä jälkeen 

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla 

lukuun ottamatta Pentti Mäkitaloa ja Berit-Ellen Juusoa, joka 

poistui kokouksesta tauon aikana. 

 

Birgitta Eira esitti, että hyväksytään sivistyslautakunnan mukai-

nen esitys. Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  

 

Kunnanjohtaja kävi läpi sivistyslautakunnan toimintaan liittyvät 

päätökset.  

Todettiin, että lautakuntien talousarviopykälät toimitetaan oheis-

materiaalina.  

 

Birgitta Eira teki ponnen siitä, että eriteltäisiin Peltovuoman 

koulukuljetusten euromäärä.  

 

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 Birgitta Eiran esitystä, jota Ulla Keinovaara on kannat-

tanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielises-

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

Jaakko, Keskitalo Sari, Kultima Unto) ja 3 ”ei” ääntä (Eira Bir-

gitta, Keinovaara Ulla, Tonteri Antti). Puheenjohtaja totesi, että 

äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee ja että vs. 

kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 
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Kunnanhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä perjantaina 

4.12.2015 klo 13.00-15.00.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousar-

vion käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunnan-

hallituksen, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan sekä tek-

nisen lautakunnan toimintakate (ulkoiset nettomenot). 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2016 ja talous-

suunnitelman vuosiksi 2016–2018. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitus-

tarve katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä 

osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päättää 

esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

sekä investointisuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voi-

daan tehdä tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ennen valtuus-

tokäsittelyä. 

 

Selostus 

 

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

väksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ot-

taen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta-

lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 

taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelma-

kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteutta-

vat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen 

turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja 

kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan 

taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden 

kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu-

kien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toi-

menpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyt-

tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoi-

tustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- 

tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttö-

talous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousar-

viota. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 1.12.2015 17 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on uudessa 

kuntalaissa tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määrä-

ajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpide-

ohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla 

erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapai-

nottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  

 

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden ku-

luessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien 

(110.3 §). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 

tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee 

olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymä-

kaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän 

aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayhty-

mään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 

euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 

tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee 

vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei 

konsernitaseen alijäämää. 

 
Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenette-

lyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 

2016 konsernitilinpäätöksiin kertyneisiin alijäämiin ja konserni-

tilinpäätöksistä laskettaviin tunnuslukuihin (148.4 §). Konserni-

tason kriisikuntamenettely edellyttää konsernitilinpäätöksiä kai-

kilta kunnilta. 

 

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuspaikkakohtainen 

talousarvioesitys esitetään oheismateriaalina. 

 

Liite  

 

3 Talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuosille 2016-2018 
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Khall 266 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuo-

delta 2014 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn jatkokokoukseen 

4.12.2015. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa arviointikertomuksesta seuraavan vas-

tineen: 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kohdassa 4. Tase ja in-

vestoinnit tarkastuslautakunta on kirjannut arviointikertomukseen 

havaintoja investointimenojen toteutumisesta muutettua talousar-

viota suurempana ja pitää toteutuman ylitystä merkittävänä suh-

teessa talousarvioon.  Tilikauden investointimenot olivat noin 1,7 

miljoonaa euroa muutetun talousarvion ollessa 1,4 miljoonaa euroa. 

Investointien toteumaksi suhteessa talousarvioon muodostui näin 

ollen 122 prosenttia.  

Investointimenojen osalta kunnanhallitus toteaa poikkeamisen joh-

tuneen seuraavista syistä:  

-Kohtaan Kiinteistö Oy Ounasmajat on kirjautunut 364.000 euroa 

(osakkeiden hankintameno). Kunta on merkinnyt yhtiön uusia osak-

keita osakeannissa apporttiomaisuutta vastaan.  Apporttina on luo-

vutettu kunnan omistamat rivitalo 2, ns. opettajan rivitalot ja 

vuokratalo.   

-Kohtaan Hetta Hiihtomaa/ rakennelmat on kirjautunut investointi-

menoksi 635.599,52 euroa ja kohtaan Hetta Hiihtomaa/kalusto 

36.241,24 euroa.  

Valtuusto on 4.12.2014 päättänyt hyväksyä ja ottaa vastaan Hetta 

Hiihtomaa Oy:n varat ja velat yhtiön purkamisen seurauksena. 

Em. eivät ole olleet talousarviossa 2014 eikä niistä ole tehty ta-

lousarviomuutosta ko. vuonna. Selvitys on annettu tilinpäätösasia-

kirjassa.  

 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa ottanut esille kun-

nan ja kuntakonsernin omavaraisuusasteen, joka Enontekiön kunnassa 

on 49% ja kuntakonsernissa 36%. Tarkastuslautakunta muistuttaa, 

että 50 prosentin tai sitä alempi omavaraisuusaste tarkoittaa kun-

tataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.  Omvaraisuusaste 

täyttää ns. kriisikuntakriteerin. Tarkastuslautakunta esittää huo-

lensa siitä, että kunta ei velkaantuisi liikaa ja muistuttaa sii-

tä, että jokainen tehtäväksi tuleva investointi tulee harkita 

tarkkaan. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että investointitarpeita on olemassa ja 

niiden rahoittamiseen joudutaan ottamaan lainaa, koska tulorahoi-

tus ei riitä investointien rahoittamiseen. Tulevat investoinnit 

tullaan harkitsemaan tarkasti, ja kunnassa on parhaillaan valmis-

telussa pitemmän aikavälin investointiohjelma. Investointien tar-

kalla harkinnalla ja aikatauluttamisella pyritään siihen, että 
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kuntakonsernin velkamäärän kasvu on tarkkaan harkittua ja hallit-

tua.  

  

Tarkastuslautakunta on nostanut esille hallinnon osalta asiakas-

palvelun hyvän laadun ja viestinnän tavoitteet, joihin liittyen ei 

ole toteutettu asiakaskyselyitä vaikka kyselyiden laatiminen on 

ollut selkeänä tavoitteena vuodelle 2014. 

Kunnanhallitus toteaa, että kyselyjä ei toteutettu vuonna 2014.  

 

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan vuodelle 2014, 

että perusturvalautakunnan alkuperäinen talousarvio ylittyi 67.200 

euroa, joten valtuuston myöntämää ylitysoikeutta, 140.000 euroa, 

ei tarvinnut kokonaan käyttää. Edelleen tarkastuslautakunta tote-

aa, että työhyvinvoinnin -ja työtyytyväisyyden lisäämiseksi henki-

löstölle tulisi edelleen järjestää asetettujen tavoitteiden mukai-

sesti työnohjausta ja kehityskeskusteluja. Tarkastuslautakunta pi-

tää tärkeänä, että Muonio-Enontekiö kansanterveydenkuntayhtymän ja 

peruskuntien välillä käydään aktiivista ja avointa kehityskeskus-

telua. 

 

Perusturvalautakunta on antanut esille otetuista asioista seuraa-

van vastineen 28.9.2015: 

Perusturvalautakunta toteaa että talousarvio vuodelle 2014 ylittyi 

67 200 €, johtuen arvion ylittävästä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen kysynnästä, lähinnä vammaispalveluissa. 

Perusturvalautakunta toteaa, että työhyvinvoinnin ja työtyytyväi-

syyden lisäämiseksi henkilöstölle on järjestetty työnohjausta, 

etäohjauksena.  

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa sosiaali-

toimi on pyrkinyt aloitteellisesti toimimaan yhteistyössä ja kes-

kustelemaan yhteistyöhön liittyvistä asioista.  

 

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota teknisen lautakunnan 

osalta käyttötalousbudjetin toteutumaan, päiväkodin kustannusarvi-

on toteutumaan, työpaikkapalavereihin sekä kiinteistöjen kartoi-

tuksen loppuun saattamiseen. 

 

Tekninen lautakunta on antanut esille otetuista asioista seuraavan 

vastineen 3.11.2015: 

Käyttötalousbudjetin osalta ylityshakemuksessa, haettiin ylitystä 

tulopuolen jälkeen jäämisen vuoksi sekä hakemusvaiheessa ei osattu 

huomioitu edellisiin vuosiin verrattuna tapahtunutta kirjaamismuu-

tosta, kiinteistöjen myynnin osalta. Loppuvuodesta tapahtuneiden: 

laskutettujen palveluiden, vuokrien ja kiinteistöjen myyntituotto-

jen kirjaamisen sekä menopuolen alittumisen jälkeen toimintakat-

teeksi muodostui 510 519€. Alkuperäisen budjetin ollessa vuodelle 

2014 547 790€. 

 

Päiväkodin osalta rakentamisen valmisteluvaihe jäi vajaaksi, tek-

nisen lautakunnan ulkopuolelta asetetun aikataulun ja sen aiheut-
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taman kiireen sekä vastuuviranhaltijan tietämättä aloitetun tontin 

raivauksen myötä.  

Kustannusarvio on esitetty kunnanhallitukselle heti sen valmistut-

tua. Tulevaisuudessa on syytä painottaa suunnittelu- ja valmiste-

luvaiheen tärkeyttä että vastaavanlaisilta epäkohdilta vältyttäi-

siin. 

 

Työpaikkapalavereiden pitoa ei ole nähty vielä tarpeelliseksi 3 

henkilön kesken, vuosi 2016 voi tuoda käytännön muutostarpeen ja 

palavereiden pidon tarpeelliseksi. 

 

Kunnan alueella olevien kiinteistöjen kartoituksen loppuun saatta-

minen ja tulosten analysoiminen sekä mahdollisten toimenpiteiden 

aloittaminen ja loppuun saattaminen on resurssikysymys (ulkopuoli-

sen henkilöstön palkkaus), mihin budjettiraamit eivät anna mahdol-

lisuutta myöskään vuonna 2016. 

 

Elinkeinotoiminnasta edellisen vuoden mukaisesti tarkastuslauta-

kunta toteaa, että kunnan harjoittama elinkeinojen tukeminen tulee 

olla hallittua ja rahoitusmääriltään kohtuullisia, sillä yritysten 

tukemisen sijaan yritysten omaehtoinen liiketoiminnallinen pärjää-

minen tulee olla päämääränä.  

Kunnanhallitus toteaa, että, että kunta ei maksa suoraa yritystu-

kea yrittäjille muuta kuin maatalousyrittäjien lomituspalvelun tu-

en, jonka suuruusluokka vuositasolla on 3000 euroa. Lisäksi kunta 

voi myöntää haettaessa yrittäjille oppisopimustukea, jota yrityk-

set eivät ole viimeisen kolmen vuoden aikana hakeneet.  

Lisäksi kunta on tukenut lentoliikennettä Enontekiölle. Kunnanhal-

litus katsoo, ettei sitä voida katsoa suoranaiseksi yritystueksi, 

vaan valtuuston osoittamalla lentoliikenteen tukemiseen tarkoite-

tulla määrärahalla mahdollistetaan elinkeinojen kehittämistä ja 

kunnan elinvoimaisuutta sekä kuntalaisten asiointia. Kunnanval-

tuusto on asettanut toiminnalle julkisen palvelun velvoitteen. 

 

Konserniyhtiöiden osalta tarkastuslautakunta on ottanut esille yh-

tiöiden investointitarpeiden haastavuuden. Kunnanhallitus toteaa, 

että valmistelussa oleva pitemmän aikavalin investointiohjelman 

tekeminen käsittää myös tytäryhtiöiden investoinnit.  

 

Enontekiö Kehitys Oy:n osalta tarkastuslautakunta on arvioinut 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja toteaa, että jatku-

vuuden ja tavoitteellisen, kustannustehokkaan ja vaikuttavan toi-

minnan toteuttaminen on vaikeutunut viime vuosina. Tarkastuslauta-

kunta kysyykin, että ohjautuvatko määrärahat varsinaisen tarkoi-

tuksen toteutumiseen, kun toimitusjohtajia ei saada sitoutumaan 

toimintaan pitkäjänteisesti. 

Kunnanhallitus toteaa Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtajavaih-

dosten vaikuttaneen luonnollisesti yhtiön toimintaan. Toisaalta 

yhtiöllä on kaksi pitkäaikaista työntekijää ja hallitus, jotka 

ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että yhtiö on toiminut rekry-
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tointien ajan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhtiön toiminta 

jatkuu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

 

Yhteenvetona tarkastuslautakunta herättää kriittistä asiallista 

keskustelua kuntaorganisaatiossa osaavan ja motivoituneen ja ar-

voiltaan sopivan henkilöstön merkityksestä kunnan palveluiden laa-

dun tekijänä sekä kuntataloudellisesti merkittävänä asiana. 

Kunnanhallitus toteaa, että tarkastuslautakunta on nostanut esille 

merkittävän asian, johon Enontekiön kuntaorganisaatiossa – kuten 

kunnissa yleisesti - on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomi-

oita mm. työhyvinvointia, henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 

ja johtamista sekä esimiestyötä kehittämällä, mikä työ jatkuu 

edelleen. Esimerkkeinä ovat mm. määräaikaisen henkilöstön va-

kinaistaminen, yhtenäisten käytäntöjen ja oikeudenmukaisen esi-

miestyön ja johtamisen varmistaminen mm. henkilöstöohjeen henki-

löstölinjauksilla sekä varhaisen tuen toimintamallin käyttöönotol-

la.  Yhtenäiset toimintaohjeet turvaavat henkilöstölle tasapuoli-

sen kohtelun ja ennakoitavuuden henkilöstöasioissa.  Lisäksi kun-

nassa on panostettu pidempiaikaiseen koulutukseen esim. johtamisen 

erikoisammattitutkinto. 

 

Selostus 

 

Tarkastuslautakunta on antanut vuodelta 2014 arviointikertomuksen 

ja kiinnittänyt siinä erityistä huomiota asioihin, joiden osalta 

kunnanhallituksen tulee antaa vastine.
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Khall 267 § Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maan-

käyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen kaavamäärä-

ysten kokeilusta annetuin lain 3 §:n kumoamisesta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa annetun lausunnon ja 

täydentää lausuntoa tarvittaessa.  

 

Enontekiön kunta on antanut asiasta seuraavan lausunnon: 

Kunnat vastaavat alueidensa käytön suunnittelusta, joten siinä 

mielessä esitys on perusteltu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksille nykyisin kuuluvan poikkeamistoimivallan siirtäminen 

kunnille selkiyttää, nopeuttaa ja yksinkertaistaa prosessia. Enon-

tekiön kunta pitää tehtyä lakimuutosehdotusta hyvänä kokonaisuute-

na koko rakentamiseen liittyvän lupaprosessin osalta ja korostaa 

erityisesti seuraavia asioita: 

1. Kun poikkeamistoimivalta siirtyy kuntiin, niin se on selkeästi 

siellä, missä on paras aluetieto kohteesta ja ympäristöstä, jo-

hon lupapäätös kohdistuu. 

2. Alueellinen poikkeamislupa parantaa jo rakennettujen tai osaksi 

rakennettujen alueiden kehittämismahdollisuutta joustavasti ja 

nopeammassa aikataulussa.  

Pykälän 172 § 2 mom. osalta ”Lisäksi alueellisen poikkeamisen 

edellytyksenä on, että poikkeamisella edistetään olemassa olevi-

en rakennusten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa” on todennä-

köistä, että oikeuskäytäntö tulee myöhemmin linjaamaan lauseen 

tulkinnan, koska sitä ei ole tarkemmin selvitetty.   

3. Esitetyllä lakimuutoksella pyritään virtaviivaistamaan ja no-

peuttamaan rakentamiseen liittyvää lupakäytäntöä, joka on muo-

dostunut kohtuullisen raskaaksi ja aikaa vieväksi. 

Lisäksi Enontekiön kunta pitää tärkeänä, että kaavoittamattomien 

alueiden rantarakentamisoikeuden määritelmää tulisi ns. kantatila-

mitoituksen osalta muuttaa.  Kantatilamitoituksen tilalle tulisi 

kehittää uusi järjestelmä, jolla jo maan hankinnan yhteydessä ja 

viimeistään uuden tilan muodostamisen yhteydessä olisi selkeästi 

todettavissa, onko muodostettavalle tilalle olemassa rakentamisoi-

keutta vai ei.  

Selostus 

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta maan käyt-

tö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja 

kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta.  

Lausuntopyyntö ja hallituksen esitys eduskunnalle maankäyttö- ja 

rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaava-

määräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta toimitetaan 

sähköpostilla ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.  
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Khall 268 § Tunturi-Lapin aluestrategia 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus antaa Tunturi-Lapin aluestrategiasta seuraavan lau-

sunnon: 

Enontekiön kunta näkee hyvänä, että Tunturi-Lapin kehitys ry on 

laatinut koko Tunturi-Lappia koskevan aluestrategian, joka antaa 

suuntaviivoja toiminnan toteuttamiseen sekä kehittämiseen pidem-

mällä aikavälillä. Aluestrategian voi katsoa olevan hyvin yleisel-

lä tasolla, mutta antaa silti pohjan laatia erilliset ja tarkemmat 

viisivuotissuunnitelmat sekä vuosittaiset toimintasuunnitelmat. 

 

Enontekiön kunta esittää kuitenkin aluestrategiaan lisättä-

vän/tarkennettavan seuraavat kohdat: 

 
1. Alueen väestönkehitystä lukumääräisesti ja ikärakenteen osalta 

ei oltu tarkasteltu strategiassa lainkaan. Enontekiön kunta kat-

soo, että tämä tulee huomioida ainakin lähtökohtia ja aluetalou-

dellista tarkastelua koskevassa osiossa. 

2. Rajayhteistyön osalta oli aluestrategiassa hyvin lyhyt maininta. 
Tätä tulisi kuitenkin korostaa 1. painopistettä käsittelevässä 

kohdassa ”yhteistyö ja yhteinen edunvalvonta”, koska rajanylit-

tävän yhteistyön voidaan katsoa lisäävän alueen elinvoimaa sekä 

asukkaiden työllistymistä.  

3. Alueen arktista osaamista tulee selkeämmin korostaa erilaisten 
kehittämissuunnitelmien sekä hankkeiden osalta. Tämä ei tule 

riittävän selkeästi esiin missään kohdassa aluestrategiaa. 

4. Saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta voidaan pitää yhtenä alueen 
vetovoimaan vaikuttavista tekijöistä. Siksi saamelaisuus ja sen 

vaikutus tulisi myös olla mainintana esimerkiksi johdannossa. 

Samalla luontaiselinkeinot on huomioitava tärkeänä ominaispiir-

teenä koko alueella. 

5. Tieteellisestä tutkimustoiminnasta tulisi olla maininta esim. 
teknologiaa käsittelevässä osiossa. Tutkimustoiminta tulee ko-

rostumaan jatkossa jo nyt tiedossa olevien hankkeiden lisäksi. 

Enontekiöllä mm. toimii jo nyt Helsingin yliopiston alainen Bio-

loginen asema sekä Oulun yliopiston alainen Kaira tutka-asema 

Kilpisjärvellä ja suunnitteilla on lisäksi Eiscat 3D tutka-asema 

Karesuvantoon.  

6. Lisäksi Enontekiön kunta korostaa, että yhteistä edunvalvontaa 
tulee korostaa läpileikkaavasti koko aluestrategian käsittelyssä 

ja todeta sen olevan tärkeää Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toimin-

nassa mukana olevien kuntien kannalta. 

 

Näillä tarkennuksilla Enontekiön kunta hyväksyy osaltaan laaditun 

strategian ja tukee aluestrategian päämäärien toteuttamista. 
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Selostus 

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallitus on 15.9.2015 päättänyt lähet-

tää aluestrategian kuntiin lausunnolle. Mahdollinen lausunto tulee 

antaa lokakuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus on 26.10.2015 käy-

nyt keskustelun aluestrategian sisällöstä. 

 

Tunturi-Lapin aluestrategia on jaettu kokousmateriaaleissa 

26.10.2015. 

 

Tiedoksi 

T-L Kehitys ry. (lausunto) 
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Khall 269 § Yhteistyösopimus, Lapin sosiaali- ja terveysturvayh-

distys ry 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria  

 

Peruturvaltk. 17.11.2015 103 §  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunta solmii 

esitetyn yhteistyösopimuksen Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdis-

tys ry:n kanssa. 

 

Esittely: 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toiminnan yhtenä ta-

voitteena on Lapin järjestörakenteen avulla tukea kuntien ja jär-

jestöjen välistä yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin järjestämi-

sessä. Sopimuksella sovitaan yhteistyöstä Lapin sosiaali- ja ter-

veysturvayhdistyksen kanssa.  

 

Enontekiön kunta vanhastaan pitänyt järjestöjen kanssa tehtävää 

yhteistyötä tärkeänä. Vuonna 2016 tarkoituksena on tarkastella 

kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä kuluvana valtuustokaudella se-

kä laatia kuntastrategia. Järjestöjen osuus kummankin asian työs-

tämisessä erittäin tärkeä.  Sopimusesitys esityslistan oheismate-

riaalina.  

 

Liite 

4 Yhteistyösopimus 

 

Tiedoksi 

Perusturvalautakunta 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. (sopimus)
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Khall 270 § Maaseudun arjen palveluverkosto –hankkeeseen osallis-

tuminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta osallistuu Maaseudun 

arjen palveluverkosto-hankkeeseen 1.1.2016-31.12.2018 välisenä ai-

kana 1000 euron omarahoitusosuudella. 

Selostus  

Lapin liitto on Lapin AVI:n kanssa valmistellut Maaseudun arjen 

palveluverkosto –hankkeen, jossa jalkautetaan Arjen turvaamisen 

toimintamalli Lapin, Pohjois‐Pohjanmaan ja Kainuun kuntiin. Hank-
keen tavoitteena on yhdistää julkisen ja kolmannen sektorin palve-

luita ja toimintaa niin, että laatu ja tehokkuus paranevat ja sa-

malla eri toimijoiden resursseja yhdistämällä saadaan aikaan sääs-

töjä. 

Lapin liiton mukaan järjestöt ja yhdistykset tarjoavat palveluita 

kylissä enemmän kuin kuntaorganisaatiossa on yleensä tiedetty. 

Palvelut ovat monesti kohderyhmiltään ja ajallisestikin päällek-

käisiä muiden kolmannen sektorin toimijoiden ja kunnan omien pal-

veluiden kanssa. Yhteistoiminnan keinoin ja yhdistämällä alueelli-

set ja paikalliset resurssit on mahdollista tuottaa harvaan asu-

tulle maaseudulle enemmän hyvinvointia lisääviä lähi‐ ja etäpalve-
luja kuin tällä hetkellä tehdään. Toimintamallin ottaminen kunnis-

sa käyttöön edellyttää kuitenkin vetoapua ja osaamista. Tätä veto-

apua Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke mukaan tuleville kunnil-
le tarjoaa. 

Hankkeen ensimmäisenä vuotena toiminta käynnistetään Lapissa ja 

Pohjois‐Pohjanmaalla ja toimintaa esitellään Kainuun kunnille. Ku-
hunkin kolmeen maakuntaan sijoitetaan yksi hyvinvointikoordinaat-

tori. Neljäntenä työntekijänä toimii koko verkostoa koordinoiva 

verkostojohtaja.  

Kolmivuotisen hankeen kustannukset ovat 855 000 €. Hankkeelle on 

haettu 95 %:n rahoitusta EU:n maaseuturahastosta ja kuntien rahoi-

tusosuus on 45 000 € (5 %). Mikäli hankkeeseen osallistuu yhteensä 

45 kuntaa kolmen maakunnan alueelta, niin yhden kunnan omarahoi-

tusosuudeksi muodostuu 1 000 € koko kahden vuoden osallistu-

misajalta.  

Hankkeen päämääränä on lisätä harvaan asuttujen alueiden ihmisten 

hyvinvointia ja arjen turvallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.  

Hankkeen ensimmäinen päätavoite on rakentaa maaseutukuntiin laa-

ja‐alaisia ja eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja, joi-
den avulla varmistetaan ja monipuolistetaan harvaanasutun alueen 
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lähi‐ ja etäpalveluja. Samalla haetaan synergioita kuntien työlli-
syyshankkeiden kanssa. Hankkeen tuella perustetaan ja vakiinnute-

taan paikallinen palvelujen yhteistoimintaverkosto 35 – 45 kun-

taan. 

Tavoitteena on laajentaa toimintamallia Lapin naapurimaakuntiin ja 

toteuttaa hanke kolmen maakunnan - Lapin, Pohjois‐Pohjanmaan ja 
Kainuun - yhteisenä hankkeena. Toisena päätavoitteena on lisätä 

kunnissa ja maaseutujärjestöissä turvallisuusriskien hallintaan 

liittyvää osaamista. Yhteistoimintaa kohdistetaan erityisesti nii-

hin teemoihin, joissa tunnistetaan riskianalyysien avulla suurim-

pia turvallisuusvajeita. Kolmas päätavoite on luoda turvallisuus-

verkosto, joka on ongelmatilanteen tai kriisin sattuessa viran-

omaisten käytettävissä. Turvallisuusverkosto luodaan jalkauttamal-

la kuntiin hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli 

pysyväksi yhteistoimintamuodoksi. Neljäntenä päätavoitteena on 

maakunnallisen hyvinvointikertomuksen koostaminen. Tarkoituksena 

on koota kuntien sähköisistä hyvinvointikertomuksista maakunnan 

hyvinvointikertomus ja muodostaa siitä työkalu tulevan (sote) it-

sehallintoalueen hyvinvointijohtamiseen.  

  

Aiesopimuksella kunta sitoutuu osallistumaan Maaseudun arjen pal-

veluverkosto –hankkeeseen 1.1.2016-31.12.2018 välisenä aikana 1000 

euron omarahoitusosuudella, mikäli hanke saa myönteisen rahoituk-

sen. 

Hankesuunnitelma ja aiesopimus ovat nähtävillä kokouksessa. 

Tiedoksi 

Lapin liitto 

Perusturvalautakunta 
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Khall 271 § Aloitusluvan hakeminen investointikohteelle 099065, 

kiinteistöjen kunnostus, käytettäväksi Luppokodin olohuoneen lat-

tian-/ seinärakenteiden kosteusvaurioiden korjaukseen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria  

 

Tekninen lautakunta 24.11.2015 § 110 

 

Luppokodin olohuoneessa lattia- sekä seinärakenteissa on havaittu 

kosteusvaurioita sekä pitkä-aikaisesta kosteudesta aiheutunutta 

hajua. Korjauksessa poistetaan lattiapinnoitteet sekä avataan mah-

dollisuuksien mukaan sisäseinää (tiiliseinä), sekä kuivataan ra-

kenteet ja asennetaan uudet pinnoitteet. Korjauksen laajuus ja 

tarkempi korjaussuunnitelma varmistuu rakenteiden avaamisen jäl-

keen. 

      

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää 10 000 € investointimäärärahan osoit-

tamista luppokodin kosteusvaurioiden korjaukseen sekä esittää in-

vestoinninaloituslupaa kunnanhallitukselle, vastuuviranhaltijana 

kohteessa toimii Kalevi Keskitalo. Määräraha käytetään investoin-

tikohteesta 099065 Kiinteistöjen kunnostus. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

--------  

 

Tiedoksi  

Tekninen lautakunta  
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Khall 272 § Pellon kunnan mahdollinen liittyminen Tunturi-Lapin 

Kehitykseen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus keskusteli asiasta.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus käy selostuksen pohjalta keskustelun asiasta.  

Selostus 

Pellon kunnassa on käsittelyssä Pellon liittyminen Tunturi-Lapin  

Kehitykseen. Pellon kunta on toimittanut linjauksia liittymisestä 

kuntiin keskusteltavaksi.  

Kunnanjohtajan selostaa Pellon kunnan linjaukset. 
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Khall 273 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne 

täytäntöön. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuus-

ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

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

ton päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että 

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten 

lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 

panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä-

siteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja 

päätettävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 11.11.2015 ja käsitellyt 

seuraavat asiat: 

27 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

28 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollises-

ti  

tehtävät muutokset  

29 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 

2016 

30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 274 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat 

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 26.10.2015 – 30.11.2015 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Perusturvalautakunta 

-Pöytäkirja  

 

Sivistyslautakunta  

-Pöytäkirja 9.10.2015. 

-Pöytäkirja 16.11.2015 

 

Tekninen lautakunta  

-Pöytäkirja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 275 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

 

Teosto 

-Teoston musiikinkäyttölupien hinnat vuonna 2016 

 

Valtiokonttori 

-Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot/ Päätös koskien yhtiön 

vapaaehtoisen yrityssaneerauksen tarkistusta 

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

-Päätös yhteispäivystyksen toimeenpanosta 26.8.2015 § 121
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 276 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 4.12.2015.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Selostus 

 

Tekninen lautakunta on 24.11.2015 § 111 päättänyt esittää kunnan-

hallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiin-

teistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: Enontekiö/Hetta, 047-401-2-29 Simoniemi lomarakennuksi-

neen 

Pinta-ala: ½ määräosa, 1 ha 

Luovuttaja: Näkki Helvi Orvokki, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Näkki Jukka Kalevi, Enontekiö 

 

Kohteet: Enontekiö/Hetta, 047-401-2-29 Simoniemi lomarakennuksi-

neen 

Pinta-ala: ½ määräosa, 1 ha 

Luovuttaja: Näkki Jukka Kalevi, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Näkki Helvi Orvokki, Enontekiö 

 

Kohteet: Enontekiö/Hetta, 047-401-70-0 Härkämaa asuinrakennuksi-

neen 

Pinta-ala: 15000 m2 

Luovuttaja: Vieltojärvi Ilkka Tero, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Saarinen Hannu Arto ja Mäkinen Nina Maarit, 

Nunnanen 

 

Kohteet: Enontekiö/Kelottijärvi, 047-402-11-1 Lavijoenmella loma-

rakennuksineen 

Pinta-ala: 2100 m2 

Luovuttaja: Järvinen Erkki Yrjö Uolevi, Sälinkää 

Luovutuksen saaja: Härkänen Raie Juhani, Riihimäki 

 

Tiedoksi 

Maanmittaustoimisto/Vaasa 

Tekninen lautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 277 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedus-

tajien suulliset raportit kokouksista  

 

Ulla Keinovaara oli osallistunut perusturvalautakunnan kokoukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 1.12.2015 35 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 278 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Unto Kultima toi esille, että Karesuvannon molokkiin laitetaan 

kaikenlaista jätettä. Kultima tiedusteli, voitaisiinko ottaa tori-

alueen rakennukset käyttöön ja sinne voitaisiin viedä ongelmajät-

teet, rautaromut jne. 

Kunta voisi ottaa Lapecoon yhteyttä, että se selvittäisi asian. 

  

Sari Keskitalo otti esille, että kuntalaiset eivät tiedä poltetta-

via jätteitä koskevasta muutoksesta, ja tiedottamista voitaisiin 

lisätä.  

 

Antti Tonteri otti esille, onko mahdollista lentää Enontekiölle 

siten, että saa alennuksen työmatkoista.  

 

Birgitta Eira halusi selvitettäväksi Hetta Hiihtomaata ja Aurora- 

hankkeesta esittelyn valtuustolle.  

 

Birgitta Eira halusi, että talousarviokokouksissa ei saisi olla 

muita pykäliä.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 1.12.2015  257-278  
  

    

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: 257,258,259,260,261,262,263,264,265, 266, 

267,268,271,272,273, 274,275,276,277,278.  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 269,270. 

 

 

 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: 269,270. 

 

 

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

