
 

 

ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 10.11.2014 klo 12.00-14.45 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

  

Saapuvilla Sari Keskitalo     j, saapui klo 12.15  

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  pj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j  

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj, saapui 13.50 

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Mikko Kärnä  esittelijä 

Pia Korva   pöytäkirjanpitäjä 

 

  

 

Asiat:  § 238 - § 250 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Jaakko Alamattila  Pia Korva 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat  

  Elli-Maria Kultima  Antti Tonteri 

 

   

  

 

 

Pöytäkirja on 17.11.2014 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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ASIALISTA 

 

238 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

239 § Lausunto Tukesille valtausoikeuksien raukeamista koskevasta 

hakemuksesta 

240 § Lausunto Geologian tutkimuskeskuksen malminetsintälupahake-

muksesta 

241 § Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 

242 § Päivähoidon varallaolokorvauksen nostaminen täysimääräiseksi 

243 § Enontekiön kunnan lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kou-

lutuksen rahoituksesta  

244 § Talteenotettujen seura- ja harrastuseläinten sekä irtokoiri-

en tilapäisen hoidon järjestäminen Enontekiön kunnassa 

245 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

246 § Ilmoitusasiat 

247 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

248 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

249 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

250 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Khall 238 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Elli-Maria Kul-

tima ja Antti Tonteri. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjär-

jestyksen yksimielisesti. 

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 

1 varapuheenjohtaja, Jaakko Alamattila. 

 

 

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 239 § LAUSUNTO TUKESILLE VALTAUSOIKEUKSIEN RAUKEAMISTA KOS-

KEVASTA HAKEMUKSESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus kiittää mahdollisuudesta lausunnon anta-

miseen ja toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

”Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES, pyytää kunnalta lausun-

toa 17.9.2014 17.9.2014 saapuneesta hakemuksesta, joka koskee val-

tausoikeuksien raukeamista. 

 

Raukeavat valtausoikeudet KaivNrot 8778/1-6 (Ruossa 9-10 ja 13-16) 

sekä 8330/1-2 (Sarvi 1-2) on myönnetty 28.6.2011 annetulla päätök-

sellä kaivoslain (503/1965) mukaisesti. 

 

Kaivoslain (503/1965) nojalla annetusta valtausoikeudesta luopumi-

seen sovelletaan kaivoslain (621/1965) 180.1 §:n mukaisesti mitä 

kaivoslain (621/2011) 67 ja 72 §:ssä säädetään malminetsintäluvan 

raukeamisesta. Menettelyyn kuuluu lain 37 §:n mukaan lausuntojen 

pyytäminen mm. siltä kunnalta, jonka alueella toimintaa on hake-

muksen perusteella tarkoitus harjoittaa tai jonka alueella luvan 

mukaisen toiminnan ympäristö- ja muut vaikutukset saattavat ilme-

tä. 

 

Enontekiön kunta on antanut nyt raukeavaa valtausoikeutta koske-

vasta valtaushakemuksesta lausuntonsa 9.10.2014. Mikäli kunta kat-

soo, että nyt käsiteltävän hakemuksen johdosta ei ole tarpeen lau-

sua, pyydetään tietoa myös tästä.  

 

Lausunto pyydetään toimittamaan kaivosrekisterinumerot 8778/1-6 ja 

9330/1-2 mainiten viimeistään 21.11.2014 osoitteeseen kaivosasi-

at@tukes.fi. 

 

Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä Tukesissa. 

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa (Ou-

nastie 166, Enontekiö), Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 

Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rova-

niemi). 

 

Lisätietoja kaivosasiat @tukes.fi tai puh. 029 5052 069. 

 

Jani Jäsberg 

Ylitarkastaja”

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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Khall 240 § LAUSUNTO GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MALMINETSINTÄLU-

PAHAKEMUKSESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Kunnanhallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että lausuntoa ei hyväksytä, koska asiaa ei 

ole käsitelty teknisessä lautakunnassa. Birgitta Eiran esitystä ei 

kannatettu. Birgitta Eira ilmoitti jättävänsä asiasta kirjallisen 

eriävän mielipiteen. 

 

Merkitään, että Sari Keskitalo saapui kokoukseen klo. 12.15. Pää-

tettiin, että puheenjohtajana kuitenkin jatkaa Jaakko Alamattila.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Lausuntonaan kunnanhallitus yhtyy teknisen toimen lausuntoon ja 

toteaa seuraavaa: 

 

- Tutkimusalue rajoittuu itä-kaakko laidalta yläosastaan Lä-

täseno-jokeen ja alaosastaan Lätäseno-jokeen rajoittuviin yk-

sityismaihin. Alueella ei ole tällä hetkellä voimassa olevia 

tai vireillä olevia rakentamista ohjaavia kaavoja, mutta alu-

eelle tullaan todennäköisesti laatimaan tulevaisuudessa 

osayleiskaava tai ranta-asemakaava, jolla ohjataan tulevaa 

loma-asutusta alueella. Tunturi-Lapin maakuntakaavassa alue 

on varausmerkinnällä SL, mikä tarkoittaa Luonnonsuojelulain 

mukaista suojelualuetta, kuitenkin Lätäsenon – Hietajoen soi-

densuojelualue kartassa yksityismaat on jätetty suojelualueen 

ulkopuolelle.    

Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan mikäli tutkimustoiminta 

suoritetaan GTK:n malminetsintälupahakemuksessa mainitun tut-

kimussuunnitelman kohdan 4 mukaan, ei tutkimustoiminnalla ole 

vaikutuksia maankäytön suunnitteluun. 

- Tutkimusalue on Käsivarren paliskunnan hallinnoimaa poronhoi-

toaluetta ja käsittää kohtuullisen isoalaisen, n. 1 316,46 

ha:n, suuruisen alueen.                    

Kunnanhallitus katsoo kuitenkin, että mikäli hakija on riit-

tävän varhaisessa vaiheessa yhteydessä Käsivarren paliskun-

taan tutkimustoiminnan käynnistämisestä ja tutkimustoiminnan 

etenemisestä sekä yhteen sovittaa omat ja paliskunnan toimin-

not alueella, ei tutkimustoiminnasta ole poronhoidolle vä-

häistä enempää haittaa. Edelleen on huomioitava malminetsin-

tälupahakemuksen tutkimussuunnitelman kohdassa 4 mainitut se-

lostukset tutkimustoiminnan toteuttamisesta. 
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- Tutkimustoiminnan vaikutuksia Saamelaisten oikeudelle alkupe-

räiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuri-

aan voidaan luonnollisesti tarkastella monin eri tavoin.                                            

Tutkimusluvan tarkoituksena on kuitenkin vain ottaa kallio- 

ja maaperänäytteitä tutkimusalueelta, joten toiminnan vähäi-

set fyysiset vaikutukset jäänevät kunnanhallituksen käsityk-

sen mukaan tutkimusalueelle, joten toiminnalla ei ole lauta-

kunnan käsityksen mukaan vaikutuksia Saamelaisten oikeudelle 

alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 

kulttuuriaan. 

Lisäksi kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokoukses-

sa. 

 

 

Selostus 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES pyytää Enontekiön kunnalta 

lausunto malminetsintälupahakemuksesta seuraavalla kirjeellä: 

”LAUSUNTOPYYNTÖ 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain 

(621/2011) 37 §:n nojalla lausuntoa Enontekiön kunnalta liitteenä 

olevasta Enontekiön kunnan alueelle, saamelaisalueelle ja Käsivar-

ren paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvasta mal-

minetsintälupahakemuksesta. Tuke pyytää erityisesti lausuntoa sii-

tä, onko tutkimussuunnitelman mukainen toiminta mahdollista alueen 

kaavoitustilanne ja mahdolliset maankäyttösuunnitelmat huomioiden. 

 

Tuke pyytää Enontekiön kuntaa ottamaan kantaa myös mahdollisista 

toiminnan vaikutuksista poronhoidon harjoittamiseen lupa-alueella 

ja mitkä olisivat mahdollisesti toiminnasta aiheutuvat vaikutukset 

(hyödyt ja haitata) saamelaisten oikeudelle alkuperäiskansana yl-

läpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. 

 

Malminetsintälupahakemus ML2014:0029 sisältää tutkimussuunnitel-

man, jossa hakija on arvioinut tutkimusten laatua ja määrää sekä 

niiden suorittamisajankohtaa. Tutkimuskohde sijaitsee pääosin osin 

valionmaalla, saamelaisalueella, Lätäsenon-Hietajoen soidensuoje-

lualueella, luonnonsuojeluohjelma-alueella (SSO120593) sekä Natu-

ra-alueella (Käsivarren erämaa FI1300105). Hakija on toimittanut 

alueelta luonnonsuojelulain (1093/1996) mukaisen Natura selvityk-

sen. 

 

Ennen asian ratkaisemista Tukes järjestää kaivoslain (621/2011) 38 

§:n mukaisen tilaisuuden todennäköisesti paikkakunnalla jonne ha-

kemusalue sijoittuu ja kutsuu tilaisuuteen kuultavaksi asiaan 

liittyvien tahojen edustajia. Tukes pyytää Enontekiön kuntaa otta-

maan kantaa kenen tulisi osallistua kyseiseen tilaisuuteen. Tukes 

lähettää kutsut tilaisuuteen myöhemmin kun kaikki osallistujat on 

selvillä. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 10.11.2014 7 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Tukes liittää lausuntopyyntöön hakemuksen (liite 1) lisäksi luet-

telon (liite 2) selvityksistä, joissa selviää mahdollisesti poron-

hoitoa tai saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana häiritsevistä 

alueiden käyttömuodoista hakemuksessa tarkoitetulla alueella ja 

sen läheisyydessä. Koko aineistoon voi tutustua sähköisesti osoit-

teessa: http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document library/get fi 

 

le?folderld=18281&name=DLFE-16798.pdf ja 

http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/s89.pdf 

 

Tukes liittää hakemukseen myös kartan kohdealueesta yms. ja sen 

läheisyydestä (liite 2), josta selviää kaivoslain mukaiset vireil-

lä olevat hakemukset. 

 

Hakemusalueisiin, sekä hakemusten ja voimassaolevien alueiden ko-

konaistilanteeseen myös voi tutustua kaivosviranomaisen karttapal-

velussa, osoitteessa www.kaivostoiminta.fi/kartta ja kaikki asia-

kirjat on nähtävissä myös Tukesin internet-sivulla (tu-

kes.fi/lupahakemuskuulutukset). 

 

Lausunto tulee toimittaa lupatunnut ML2014:0029 mainiten viimeis-

tään 14.11.2014 osoitteeseen: 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti osoitteeseen kai-

vosasiat@tukes.fi. 

 

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. 

Lisätietoja asiasta voi tarvittaessa kysyä Ilkka Keskitalolta puh. 

050 432 3759 

 

Ilkka Keskitalo 

Ylitarkastaja” 

 

Aikataulullisista syistä rakennustarkastaja Eino Mäkelä ja raken-

nusmestari Kalevi Keskitalo ovat valmistelleet virkamiestyönä lau-

sunnon Tukesille, koskien Geologian tutkimuskeskuksen malminetsin-

tälupahakemusta. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja on lausunnon 

hyväksynyt. Lausunto viedään seuraavaan teknisen lautakunnan koko-

ukseen.  

 

 

Geologian tutkimuskeskuksen hakemusasiakirjat ja liitteet ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/s89.pdf
http://www.kaivostoiminta.fi/kartta
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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Khall 241 § SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen 

suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksymistä kunnan-

johtajan muutetun esityksen mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että 

sivulle 20, kohtaan Palveluasuntoja mahdollisen monitoimitalon yh-

teyteen, ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään maininta että ”ei-

kä myöskään käsivarren alueelta haluta Hetan asumispalveluihin”. 

 

Elli-Maria Kultima kannatti kunnanjohtajan muutettua ehdotusta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukai-

sen suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi hyväksymistä pe-

rusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvalautakunta 19.8.2014 § 63 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Antti Tonteri saapui kokoukseen asian esittelyn aikana.  

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa, että suunnitelma hyväksytään 

liitteen mukaisena, vanhusneuvoston esittämin lisäyksin: 

- Muistisairaiden palveluasuminen tulee suunnitella perusturva-

lautakunnan asettamassa työryhmässä. Selvitettävä tulisiko 

muistisairaille perustaa oma asumispalveluyksikkö. 

- Ikäihmisiltä pitäisi kysyä heidän toivomuksistaan asumisen 

suhteen, ja kyselyn tulokset huomioida suunnittelussa. Kysely 

esimerkiksi opinnäytetyönä. 

- Sivukylien kotipalveluun toteuttamiseen myös iltaisin ja vii-

konloppuisin tulisi löytää keinot.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Enontekiön vanhusneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 

15.8.2014.  
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Sosiaalisihteerin esitys vanhusneuvostolle esityslistan oheismate-

riaalina. Vanhusneuvoston esitys esitetään kokouksessa. 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on laa-

dittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvin-

voinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tu-

kemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja 

omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on 

painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpi-

teitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnit-

telua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistetta-

va valtuustokausittain. 

 

Liite 1 Enontekiön vanhustenhuollon toimintasuunnitelma kuluvalle 

valtuustokaudelle ja seuraavan valtuustokauden ensimmäisel-

le vuodelle, 31.12.2017 saakka 
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Khall 242 § PÄIVÄHOIDON VARALLAOLOKORVAUKSEN NOSTAMINEN TÄYSIMÄÄ-

RÄISEKSI  

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että päivähoidossa käytössä oleva varalla-

olokorvaus nostetaan KVTES:n mukaisesti täysimääräiseksi eli 30 

%:iin sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Sivistyslautakunta 27.10.2014 § 137 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että päivä-

hoidossa käytössä oleva varallaolokorvaus nostetaan KVTES:in mu-

kaisesti täysimääräiseksi eli 30 %:iin. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että päivähoidossa 

käytössä oleva varallaolokorvaus nostetaan täysimääräiseksi eli 30 

%:iin. 

 

Selostus: 

Päivähoidossa on ollut vuosien ajan tarpeen käyttää hoitajalle 

maksettavaa varallaolokorvausta päivystystyötä tekevien vanhempien 

lasten mahdolliseen hoidontarpeeseen vastaamiseksi. Varallaolossa 

hoitaja on varsinaisen työvuoronsa jälkeen puhelimen päässä val-

miudessa siirtymään työpaikalle tarpeen tullen.  

 

KVTES:n mukaan varallaolo rahakorvauksena maksetaan 20-30 % korot-

tamattomasta tuntipalkasta. Enontekiöllä maksetaan 25 %. Varalla-

olo edellyttää työntekijän suostumusta eikä siihen voida velvoit-

taa. Varallaolo sitoo työntekijää ja on pois hänen vapaa-ajastaan. 

Varallaolo on kuitenkin edullisempi kunnalle kuin se vaihtoehto, 

että päivystyshoito hoidetaan suunnittelemalla se työntekijöille 

varsinaiseksi työajaksi. Työntekijät ovat toivoneet varallaolokor-

vauksen korottamista. 
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Khall 243 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINIS-

TERIÖLLE LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI 

KOULUTUKSEN RAHOITUKSESTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Lausuntonaan Enontekiön kunnanhallitus yhtyy sivistyslautakunnan 

lausuntoon ja toteaa seuraavaa: 

 

Taustaa 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen 

rahoituksesta tulee olemaan uusi laki ja se koskee lukiolaissa, 

ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatilli-

sesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen 

rahoitusta.  Enontekiön kunnan lausunnossa keskitytään lähinnä lu-

kion rahoitusta koskevaan osaan, koska kunnassamme ei ole pysyvää 

päiväopetusta antavaa ammatillista peruskoulutusta (Saamelaisalu-

een koulutuskeskuksen sivupiste, jossa ei pysyvää tutkintotavoit-

teista päiväopetusta). Esi- ja perusopetusta, kirjastoa ja yleistä 

kulttuuritoimea koskeva rahoitus määritellään edelleen eri laissa 

eli Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaissa, joka tuli voimaan 

1.1.2010, joten ne eivät ole nyt uudistuksen ja lausunnon kohtee-

na.  

Nykytilanne Enontekiöllä 

Tällä hetkellä opetustoimen rahoitusta lukionkin osalta säätelevät 

v. 2010 voimaan tulleet Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-

sesta, Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-

sesta sekä Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena 

käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammatti-

korkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen kes-

kimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2014.  

Nykyistä uudistusta aikaisemmin opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-

tus oli yhdessä paikassa ja raportista näkyi kaikki kunnan saamat 

valtionosuudet sivistystoimen osalta. Järjestelmää ja kuntaan tu-

levaa rahoitusta oli helpompi seurata kuin nykyisin, vaikka siinä-

kin itse määräytymisperusteet olivat niin monimutkaisia, että sa-

nottiin vain muutaman henkilön Suomessa todellisuudessa ne hallit-

sevan.  

Nykyinen voimassa oleva rahoitusjärjestelmä perustuu laskennalli-

seen järjestelmään ja lukion rahoitus myönnetään koulutuksen jär-

jestäjälle eli meillä Enontekiön kunnalle. Rahoituksen kokonais-

määrä perustuu pääosin valtakunnallisista todellisista kustannuk-

sista kerättäviin kustannustietoihin.  Lukion yksikköhinnat opis-

kelijaa kohti lasketaan joka neljäs vuosi kaikille koulutuksen 

järjestäjille lukiolaissa tarkoitetusta koulutuksesta yksikköhin-
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tojen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna aiheutu-

neiden valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella. Mm. 

näitä tietoja varten annettava talous- ja toimintatilasto on aikaa 

vievä toimistotyö kunnissa keväisin. 

Nykyisessä rahoitusjärjestelmässä on mahdoton seurata ja vaikuttaa 

kokonaisuuteen muuta kuin opiskelijamäärien, nuorten määrän ja 

asukasmäärän kautta. Laskennalliseen valtionosuuteen tehdään pe-

ruspalvelujen valtionosuuden osalta kuntien tasasuuruinen vähennys 

(euroa x asukasmäärä) ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuu-

dessa myös vähennys (euromäärä x asukasmäärä). Tällä nykymallilla 

Enontekiön kunnan osalta on uudistuksen alusta v. 2010 lähtien ol-

lut opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä koko ajan mii-

nusmerkkinen eli kun laskennallisesta valtionosuudesta on poistet-

tu kunnan rahoitusosuus, jää kunnalla ”palautettavaksi” vuosittain 
85.000 – 180.000 euroa valtiolle ja se vähennetään kunnan koko-

naisraportissa kunnan valtionosuudesta. Eli käytännössä koko ope-

tus- ja kulttuuritoimen valtionosuuslaskelmilla on ollut kunnan 

kokonaisvaltionosuuteen pienentävä vaikutus, koska laskennallisuu-

den perustana olevat yksiköt (opiskelijamäärät, nuorten määrä, 

kunnan asukkaiden määrä) ovat pienet. 

Nykyjärjestelmässä laskennallisena perusteena lukion osalta on ol-

lut opiskelijamäärien keskiarvo (varainhoitovuotta edeltävän vuo-

den kevätlukukaudella ja syyslukukaudella olevin opiskelijoiden 

keskiarvo, tilastointipäivät 20.1. ja 20.9.), joka v. 2014 valti-

onosuuslaskennassa on meillä 23,1 opiskelijaa. Opiskelijamäärällä 

on kerrottu kunnalle myönnetty opiskelijan yksikköhinta, joka tänä 

vuonna on meillä 16.301,59 euroa. Yksikköhintaa on porrastettu vä-

häisen opiskelijamäärän mukaisen tunnusluvun perusteella. Lisäksi 

Enontekiön kunta haki ja sai lukiokoulutuksen yksikköhinnan har-

kinnanvaraista korotusta, joko oli tälle vuodelle 35 %. Käytännös-

sä Suomessa kuntien lukioiden väliset yksikköhinnat vaihtelevat 

5.800,- ylöspäin ja Enontekiö on niitä harvoja kuntia, joilla 

opiskelijakohtainen valtionosuus on näin hyvä. Lukion tällä lailla 

keräämä valtionosuus maksetaan 100 %:ti, jota kuitenkin pienentää 

ja käytännössä kokonaan hävittää jo aiemmin mainittu opetus- ja 

kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta 

vähennetty kunnan omarahoitusosuus (tänä vuonna asukasluku 1880 x 

348,64 eli yhteensä 655.443,-). Enontekiö saa tänä vuonna lukio-

koulutukseen laskennallista valtionosuutta 376.295,-. Kunta maksaa 

lukiokoulutuksestaan yhteensä 497.760,-, joten kunta sijoittaa 

koulutukseen ”omaa rahaa” laskennallisesti 121.465,-, mutta käy-

tännössä kunnan omarahoitusosuuden vuoksi kaiken. 

Uusi lakiesitys 

Uusi lakiesitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman 

toimeenpanoa ja sen tavoitteena on uudistaa hallituksen rakennepo-

liittisen ohjelman päätösten mukaisesti toisen asteen koulutuksen 

valtionosuusperusteita sekä lisätä rahoitusjärjestelmän ennakoita-

vuutta, läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. 
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Lakiehdotuksessa esitetään luovuttavaksi rahoituksen määräytymi-

sestä todellisen kustannuspohjan perusteella ja muutettavaksi lu-

kiokoulutukseen ja ammatilliseen lisäkoulutukseen kohdennettava 

rahoitus valtion talousarvioon perustuvaksi. Rahoitus muodostuisi 

jatkossa pääasiassa perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoi-

tusosuuksista. Lukiokoulutuksessa huomioitaisiin myös aineopinnot, 

saavutettavuus, vieraskielisyys ja erityinen koulutustehtävä.  

Kunkin rahoitusosuuden perusteina huomioitaisiin erilaisia suorit-

teita.  Perusrahoituksessa opiskelijavuodet (ei enää opiskelija-

määrät), kolme vuotta lukiolaisen osalta. Suoritusrahoitusosuudes-

sa suoritteina huomioitaisiin suoritetut tutkinnot ja tutkinnon 

osat ja lukion puolella lukion oppimäärän suoritukset. Vaikutta-

vuusrahoitusosuudessa otetaan uutena tuloksellisuuden mittarina 

käyttöön opintojen keskeyttämisen vähentäminen, opiskelijahyvin-

vointikysely ja opiskelijan antama työelämäpalaute ammatillisessa 

koulutuksessa ja lukion osalta jatko-opintoihin sijoittuminen. 

LAUSUNNON KESKEINEN SISÄLTÖ 

Enontekiön kunta toteaa, että luonnos koulutuksen rahoituksesta on 

sisällöltään oikeansuuntainen, mikäli se todellisuudessa toteutuu 

kuten tavoitteessa on sanottu, eli lisää rahoitusjärjestelmän en-

nakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja selkeyttä.  

Lukiokoulutus maksaa jo nykyisen rahoitusjärjestelmän mukaan Enon-

tekiön kunnalle paljon. Kuntaosuuden vähentämisen seurauksena ny-

kyisestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen kautta saadusta 

laskennallisesta valtionosuudesta ei tule lisärahoitusta, vaan tu-

los jää miinukselle ja syntynyt erotus vähennetään kunnan koko-

naisvaltionosuudesta. Onko tätä huomioitu uudessa rahoituslaissa?  

Ei kai ole valtionosuuslaskennan tarkoitus, että tämä peruspalve-

luihin tuleva valtionosuus pienenee opetus- ja kulttuuritoimen ra-

hoituskaavan vuoksi.  

Enontekiön kunta esittää huolensa, että uusi rahoituslaki entises-

tään vaikeuttaa lukiokoulutuksen taloudellista järjestämistä syr-

jäisillä alueilla, kun rahoitus määräytyy valtion talousarvion ei-

kä todellisen kustannuspohjan mukaan, kun nykyinenkin rahoitusmal-

li on vähentänyt kunnalle tulevaa valtionosuutta kaksinkertaisen 

omarahoitusosuusvähennyksen vuoksi. 

Enontekiön kunta toivookin, että uusi rahoituslaki voitaisiin teh-

dä selkeästi yksinkertaisemmaksi, paremmin myös kunnissa lasketta-

vaksi ja ennakoitavaksi. Pienten kuntien osalta siihen voitaisiin 

sisällyttää erityinen poikkeussääntö, jonka turvin todellisia kus-

tannuksia voitaisiin laskennassa ottaa huomioon. Enontekiön kunta 

toivoo, että lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitus 

tulisi tasa-arvoiseksi eikä ammatillista koulutusta suosivaksi ku-

ten nyt on ollut. 

Käytännössä lukio on usein pienillä paikkakunnilla ainoa keskias-

teen oppilaitos. Kunnan asukasluvun pienuus, nuorten osuus asuk-
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kaista ja lukioon tulevien opiskelijoiden määrä ovat huomattavan 

pieniä eikä kunnan omilla toimenpiteillä suuntaa voida riittävästi 

muuttaa. Enontekiön kunnan maantieteellinen sijainti ja kylien si-

joittuminen kauas toisistaan tekee palveluiden järjestämisen vai-

keaksi ja kalliiksi mm. pitkien oppilaskuljetusten vuoksi.  Enon-

tekiön kunta toteaakin, että lakiesityksessä on erittäin hyvä, et-

tä perusrahoituksen kohdassa huomioidaan oppilaitoksen saavutetta-

vuus. Sen osuutta tulee selkeästi painottaa kriteerinä vaikka si-

ten, että opiskelut pitää voida suorittaa päivittäin kotoa käsin 

kulkien. 

Uudessa rahoituslaissa on esillä valtionosuuspohjaa kasvattavana 

tekijänä pienten lukioiden tuloksellisuus. Tätä tekijää tulisi ko-

rostaa voimakkaasti, koska esim. Enontekiöllä on lukiokoulutuksen 

taso myös valtakunnallisesti ollut erittäin hyvä. Lukioon tullaan 

hyvin alhaisillakin keskiarvoilla, mutta tulokset on saatu hyvik-

si. Tällaisen todellisen tuloksellisuuden tulisi näkyä merkittävänä 
valtionosuuspohjatekijänä eikä vain suoritetut lukion oppimäärät 

tai ylioppilastutkintojen määrä.  

Pienissä kunnissa lukio toimii yhdessä perusasteen opetuksen kans-

sa ja käytännössä koko henkilökunta on yhteinen. Pienen lukion 

hallintokulut ovat suhteessa vähäiset, koska rehtorin virkaan on 

yhdistetty muita tehtäviä. Nämä peruskoulu-lukioyhteisyyden mukai-

set tehokkuustekijät tulisi huomioida uuden rahoituslain laskenta-

pohjissa.  

Enontekiön kunta toteaa, että uudessa lakiluonnoksessa uutena kri-

teerinä otettu jatko-opintoihin sijoittuminen on hyvä uusi suori-

te.   

Enontekiön kunta pitää välttämättömänä, että ehdotuksessa oleva 

ammatilliselle oppilaitokselle mahdollinen harkinnanvaraisen val-

tionosuuden hakemismahdollisuus annetaan myös lukioilla jatkua vä-

hintään nykyisellä tasolla. 

Enontekiön kunta toteaa lopuksi, että järjestäjäverkon uudistami-

nen pidettäisiin erillään rahoituslain uudistamisesta, jotta uusi 

rahoituslaki ei vaikeuta pienten kuntien oppilaitosten tulevai-

suutta ja pakota lakkauttamisiin. Enontekiön kunta toivoo, että 

uudistuksia tehdessä muistettaisiin, että perustuslain 16 § 2 mom. 

mukaan julkisella vallalla on velvoite turvata jokaiselle yhtäläi-

nen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukai-

sesti myös muuta kuin perusopetusta. Tästäkin syystä lukiokoulu-

tuksen järjestämismahdollisuuksia pienillä, syrjäisillä paikkakun-

nilla ei tule vaarantaa. 
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Päätöshistoria 

 

Sivistyslautakunta 27.10.2014 § 138 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy ja antaa kunnanhallitukselle liitteenä 

(liite 4) olevan lausunnon koulutuksen rahoituksesta valmisteltuun 

lakiluonnokseen. 

 

Selostus: 

Enontekiön kuntaan on tullut lausunnolle hallituksen esitys edus-

kunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta (OKM/58/010/2014). Kun-

nan tulee antaa opetus- ja kulttuuriministeriöön lausunto asiasta 

14.11.2014 mennessä. 
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Khall 244 § TALTEENOTETTUJEN SEURA- JA HARRASTUSELÄINTEN SEKÄ IR-

TOKOIRIEN TILAPÄISEN HOIDON JÄRJESTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNASSA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteiden mukaiset sopimusluon-

nokset talteenotettujen seura- ja harrastuseläinten sekä irto-

koirien tilapäisen hoidon järjestämisestä Kati Peltovuoman ja Cape 

Lapland Oy/Pasi Ikosen kanssa. 

 

Selostus 

 

Ympäristöterveydenhuollon siirryttyä Sodankylän kunnalle kansan-

terveystyön kuntayhtymältä, on vastuu talteenotettujen eläinten 

huolehtimisesta siirtynyt Enontekiön kunnalle. 

Talteenotettujen eläinten hoidosta on neuvoteltu seura- ja harras-

tuselänten tilapäisen hoidon järjestämisen osalta Kati Peltovuoman 

kanssa ja irtokoirien osalta Pasi Ikosen kanssa. He ovat kumpikin 

ilmoittaneet suostuvansa tehtävään liitteiden mukaisilla sopimus-

luonnoksilla. Sopimus tehtiin vuoden 2014 alusta vuoden loppuun, 

ja nyt sitä on tarkoitus jatkaa viideksi vuodeksi eteenpäin. Kum-

pikin palveluntuottaja on suostunut jatkamaan pienin sopimusmuu-

toksin (sopimuksen irtisanomisaika ja laskutusjakso). 

 

Eläinsuojelulaki 15 § 

Talteenotetut eläimet 

Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja tal-

teenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pieniko-

koisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämi-

sestä. 

Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, 

minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lo-

pettaa eläin. 

Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korva-

us eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta 

aiheutuneista kustannuksista. 

 

Liite 2 Sopimusluonnos / Kati Peltovuoma 

 3 Sopimusluonnos / Pasi Ikonen 
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Khall 245 § LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT  

SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 27.10.2014 - 9.11.2014 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

 

- perusturvalautakunta 30.9.2014 

- sivistyslautakunta 9.10.2014 

- sivistyslautakunta 27.10.2014 
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Khall 246 § ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Lausunto ympäristöministeriölle yhteistyötarpeesta valti-

oiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioimiseksi 

Enontekiön kunnan tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleis-

kaavaa laadittaessa   

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat 

 

Lapin aluehallintovirasto 

Kutsu koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma –monialainen 

ratkaisu –koulutuspäivään 9.12.2014 Rovaniemelle 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Kutsu ympäristönsuojelun neuvottelupäiville 24-25.11.2014 

Rovaniemelle 

 

Pohjola-Norden lapin piiri ry 

 Kutsu syyskokoukseen 15.11.2014 Rovaniemelle 

 

Lapin Pelastusliitto ry 

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen 8.11.2014 Rovanie-

melle 

 

Muonion kunnanhallitus 

 Ote pöytäkirjasta 28.10.2014, Lapin sote-savotta -hanke 
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Khall 247 § KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 47-402-5-15, Peltovuoman kylä, Ahmanpesä  

Pinta-ala: 4100 m2 

Luovuttaja: Koller Herbert, Salzburgista, Koller Anna Salzburgis-

ta, Heiss Peter, Jenbachista, Heiss Dunja, Innsbruckista ja Heiss 

Mario Martin, Buchista 

Luovutuksen saaja: Varis Pekka, Säyneisistä, Kunnari Sami, Kotkas-

ta, Niskanen Pekka, Säyneisistä 

 

Kohteet: 47-403-2-212, Kyrön kylä, Jaakkola 

Pinta-ala: 1650 m2 määräala  

Luovuttaja: Keinovaara Harri Matias, Raattamasta 

Luovutuksen saaja: Virtanen Anu, Karjaalta 

 

Kohteet: 47-405-16-38, Peltovuoman kylä, Ruskamaa 

Pinta-ala: 28550 m2 

Luovuttaja: Kantokari Arvo Albert, Hämeenlinnasta  

Luovutuksen saaja: Kantokari Hilkka Hellevi, Hämeenlinnasta, Haa-

pala Marko Veijo Juhani, Jokioisista  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 248 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

- vuoden yrittäjän palkitseminen; kunnan edustajaksi valittiin 

Seppo Alatörmänen 

- kunnanjohtajan aikataulut marraskuun loppuviikoiksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 249 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUS-

TAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Seppo Alatörmänen oli vieraillut valtiovarainministeriössä, val-

tiovarainvaliokunnan liikennejaostossa 4.11.2014. 

 

Sari Keskitalo oli osallistunut neuvotteluun 30.10.2014 Muoniossa 

liittyen terveyskeskuksen sisäilmaongelmiin. Lisäksi Sari Keskita-

lo oli osallistunut Omavarainen Lappi seminaariin. 

 

 

Tässä yhteydessä keskusteltiin terveydenhuollon kuntayhtymän Muo-

nion vuodeosaston sisäilmaongelmatilanteesta.
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 250 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Antti Tonteri toi kunnanhallituksen tietoon Lapin Jääkäriprikaa-

tin, Jukka Laineen, kiitokset Enontekiön kunnalle kutsuntojen hy-

västä järjestämisestä ja Laineen tiedustelut Enontekiön kunnan 

mielipiteestä, mikäli kutsunnat järjestettäisiin vuorovuosin Muo-

niossa ja Enontekiöllä.  

  

Birgitta Eira lupautui osallistumaan Lapin Ely-keskuksen järjestä-

mälle Ympäristösuojelun neuvottelupäiville 24-25.11.2014 Rovanie-

mellä sekä Lapin aluehallintoviraston järjestämälle Koulun ja päi-

väkodin sisäilmaongelma –monialainen ratkaisu tilaisuuteen 

9.12.2014 Rovaniemellä.  

 

Antti Tonteri jätti kirjallisen esityksen, että saamen- ja suomen-

kieliset päiväkodit yhdistetään. Päiväkodin hoitajista osa olisi 

saamen- ja suomenkielisiä. Tämä yhdistäisi ja tukisi lasten yh-

teenkuuluvuutta ja kaveruutta sekä edistäisi heidän kielitaitoaan 

kummankin kielen osalta. Lisäksi kunnalle tulisi luultavasti kus-

tannussäästöjä.  

 

Elli-Maria Kultima esitti että kunnanhallituksen seuraava kokous 

alkaisi klo. 12.00. Esitys hyväksyttiin. 

 

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli VT 21 kunnosta ja edunvalvonnas-

ta tien perusparantamisen suhteen. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.45. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 10.11.2014  238-250 

   
  

    

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: 238,239,240,241,243,245,246,248,249,250 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 242,244,247, 

 

 

 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: 242,244,247,  

 

 

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

