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 ____  ____   ____ 
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ASIALISTA 

 

245 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

246 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

247 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 

2016 

248 § Kunnan investointisuunnitelma vuosille 2016-2021 

249 § Raportti Enontekiön lentoaseman mahdollisuuksista toimia 

alustana kiinteä- ja pyöriväsiipisten ilma-alusten arktiselle tes-

taus/koulutustoiminnalle 

250 § Kunnan henkilöstön osallistuminen oppisopimuskoulutukseen/ 

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) 

251 § Tunturi-Lapin aluestrategia 

252 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

253 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

254 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat  

255 § Enontekiön kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esityk-

seksi Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsää-

dännöksi 

256 § Talousarvion ja –suunnitelman 2016-2018 valmistelutilanne 
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Khall 245 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä 

Antti Tonteri ja Janne Näkkäläjärvi.    

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

yksimielisesti kahdella lisäasialla täydennettynä (toimitettu säh-

köpostilla).   

 

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 246 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

Lisäksi merkittiin hyväksyen tiedoksi Enontekiön Yrittäjät ry:n 

esitys vuoden 2015 yrittäjästä.  

 

Käsittely 

Lisäksi kunnanjohtaja Mauri Koskela toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-Auroraan liittyvä tapaaminen ja muita edunvalvonta-asioita Hel-

singissä 27.-28.10.2015 

-Enontekiön yrittäjät ry:n hallitus 9.10.2015/ Esitys vuoden yrit-

täjästä 2015 

-Raportti erämaalentoliikenteen toteutumisesta.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmiste-

lussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus 

käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

-Tornionjokilaakson kuntajohtajien yhteistyöpalaveri 27.10.2015  

-Lentoliikennestrategian alueellinen työryhmä Oulussa 30.10.2015  

-Tornionlaakson neuvoston kokous 3.11.2015 

 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Khall 247 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen 

vuodelle 2016 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, 

että vuoden 2016 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että 

tuloveroprosentti pysytetään vuonna 2016 ennallaan 20,75 %:ssa. 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 

2016 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

tuloveroprosentti pysytetään vuonna 2016 ennallaan 20,75 %:ssa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymi-

sen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja kiinteis-

töveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. 

 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa 

kunnan tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään vero-

vuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.   

 

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteis-

töveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien ra-

joissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoito-

vuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään pro-

sentin sadasosan tarkkuudella.  Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistö-

veroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän 

vuoden marraskuun 17 päivänä.   
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Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 

1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 
2. erottamaton määräala ja 
3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. 

 

Vuoden 2016 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seu-

raavat: 

 

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12b §): 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 – 1,55  

 vakituisen asunnon veroprosentti 0,37 – 0,80 

 KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman ra-

kennuspaikan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen ve-

roprosentti + 1,50, kuitenkin enintään 4,00 prosenttia. 

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 §) 

 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 – 4,00 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,80 – 

1,55 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä 

korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettä-

vien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veropro-

sentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistövero-

prosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän ylei-

sen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi  

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 

0,00 

 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 3,10 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit ovat seuraa-

vat: 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05% 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55% 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00% 

- voimalaitos 0,90% 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00% 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% 

 

 

Ennakkotiedon mukaan maksuunpantua kiinteistöveroa kertyy vuoden 

2015 tilinpäätökseen arviolta 0,83 milj. euroa.  

 

Tuloveroprosentti on vuonna 2015 20,75. Ennakkotiedon mukaan vuon-

na 2015 kunnallisveroa kertyy arviolta 4,75 miljoonaa euroa. 

 

Verotulokertymä vuodelle 2016 on arvioitu talousarvioesitykseen 

kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perus-

tana toimii Verohallinnon verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. 

Lisäksi ennusteessa on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä 

ja Verohallinnon ennakkotietoja.  
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Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja ti-

lityserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon 

kiinteistötiedot. 

   

Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2016 yleishyödyllisten yhtei-

söjen kiinteistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voima-

laitosten kiinteistöveroaste pysytetään ennallaan samoin kuin 

yleinen kiinteistöveroaste sekä rakentamattomien kiinteistöjen ve-

roaste. Jos vapaa-ajan asunnoille ei määrätä veroastetta, niihin 

sovelletaan yleistä kiinteistöveroastetta. Valtion omistamien suo-

jelu- ja erämaa-alueiden veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne 

verottajan tulkinnan mukaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja 

ovat siten verotusarvoltaan nollan arvoisia. Tulkinnan mahdolli-

sesti muuttuessa on kuitenkin hyvä, että veroaste on määritetty. 

 

Vuoden 2016 talousarvioehdotus on laadittu 20,75 %:n mukaisella 

tuloveroprosentilla ja kiinteistöveroprosentit vuoden 2015 mukai-

sina.  

 

Kuntaliitto on lokakuussa tehnyt koko maata koskevan ennusteen, 

jossa se on arvioinut verotulojen kasvavan 0,6 %. 

 

Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2016 on talousarvioehdotuksessa 

arvioitu 4,80 milj. euroa. Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2016 

on arvioitu 0,84 milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,36 milj. 

euroa. Näin ollen kunnan verotulokertymäarvio on 6 milj. euroa. 
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Khall 248 § Kunnan investointisuunnitelma vuosille 2016-2021 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja totesi taloustoimikunnan käsitelleen investointi-

suunnitelman ennen kunnanhallituksen kokousta, ja kävi läpi lyhy-

esti investointisuunnitelman.   

 

Päätösehdotus (kj) 

Kunnanhallitus päättää keskustella investointisuunnitelman sisäl-

löstä ja aikataulutuksesta.  

 

Selostus 

 

Kunnassa on laadittu alustava pidemmän aikavälin investointisuun-

nitelma vuosille 2016-2021. 

 

Oheismateriaali 

 

1 Investointisuunnitelma vuosille 2016-2021 
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Khall 249 § Raportti Enontekiön lentoaseman mahdollisuuksista toi-

mia alustana kiinteä- ja pyöriväsiipisten ilma-alusten arktiselle 

testaus/koulutustoiminnalle 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja esitteli raportin pääpiirteissään.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedoksi.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on 13.1.2014 päättänyt käynnistää selvitystyön 

Enontekiön lentoaseman mahdollisuuksista toimia alustana kiinteä- 

ja pyöriväsiipisten ilma-alusten arktiselle testaus- ja koulutus-

toiminnalle. 

 

Raportti esitellään kokouksessa.  
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Khall 250 § Kunnan henkilöstön osallistuminen oppisopimuskoulutuk-

seen/Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): 

Kunnanhallitus päättää, että johtamisen erikoisammattitutkinnon 

suorittamisesta kiinnostuneet, tutkinnosta työssään hyötyvät, vi-

ranhaltijat voivat osallistua koulutukseen, siihen kuuluviin lä-

hiopetuspäiviin ja ohjaustilaisuuksiin sekä omaan työ-

hön/organisaatioon liittyvien tehtävien tekemiseen työajallaan. 

Koulutukseen osallistuminen tulee järjestää siten, ettei se häi-

ritse työtehtävien hoitamista.  

Työnantaja maksaa tutkintomaksun 58 €/opiskelija.  

Matkat toteutetaan yhteiskyydillä kunnan autoilla.  

 

Selostus 

 

Ammattiopisto Lappia järjestää oppisopimuskoulutuksen, jonka ta-

voitteena on suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto (JET). 

 

Haku koulutukseen päättyy 14.1.2016. Koulutus alkaa 16.1.2016 ja 

kestää 1,5 - 2 vuotta. Se toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja 

etäopetuksen, ohjauksen sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Lä-

hipäivät järjestetään Muoniossa 1 - 2 päivän kokonaisuuksina, lä-

hipäiviä on yhteensä 16.  

 

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus toteutetaan oppisopimuksel-

la, joka on osallistujalle ja työnantajalle maksuton. Opetushalli-

tukselle tilitettävä tutkintomaksu on 58 €. 

 

Opetushallituksen näyttötutkinnon perusteiden mukaan johtamisen 

erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tut-

kinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden 

valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.  

 

Pakollinen tutkinnon osa on  

-Johtajana toimiminen  

 

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee 

yhden, ovat  

-Henkilöstön johtaminen  

-Asiakkuuksien johtaminen  

-Tuotannon johtaminen  

-Verkostojen johtaminen.  

 

Lähiopetuspäiviin osallistutaan työajalla.  

 
Kunnan hallintosäännön 40 §:n mukaan kunnanjohtaja, osastopäälli-

köt ja tulosyksiköiden vastuuviranhaltijat päättävät alaisensa 
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henkilöstön kokonaiskestoltaan enintään 5 päivää (sisältäen saman 

koulutuksen mahd. jaksot yhteenlaskettuna ja matkapäivät) kestä-

västä koulutuksesta, mikäli koulutusajalta maksetaan palkkaa 

ja/tai kulukorvauksia. Yli 5 päivää kestävistä koulutuksista, jos-

ta maksetaan palkkaa ja/tai kulukorvauksia, päättää ao. lautakunta 

tai kunnanhallitus.  

 

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat 
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Khall 251 § Tunturi-Lapin aluestrategia 

Päätös 

Kunnanhallitus keskusteli aluestrategian sisällöstä ja päätti, et-

tä asia tuodaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Asia tuodaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee aluestrategian sisällöstä. 

 

Selostus 

 

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

tää aluestrategian kuntiin lausunnolle. Mahdollinen lausunto tulee 

antaa lokakuun loppuun mennessä.  

 

Oheismateriaali 

 

2  Tunturi-Lapin aluestrategia 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 26.10.2015 13 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 252 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat 

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 12.10.2015 – 25.10.2015 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Perusturvalautakunta 

-Pöytäkirja 28.9.2015  
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Khall 253 § § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokous-

edustajien suulliset raportit kokouksista 

 

Päätös 

 

Ei ollut. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 254 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Antti Tonteri piti tärkeänä, että valtion omistamien suojelu- ja 

erämaa-alueiden verotusasiaa viedään eteenpäin.  

Edelleen Antti Tonteri esitti näkemyksenään, että Metsähallituksen 

ei tulisi hakata Valtion metsiä.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 255 § Enontekiön kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi 

lainsäädännöksi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon. 

 

Janne Näkkäläjärvi jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:  

Lausuntoluonnos hyväksytään muutoin, mutta pykälää 6 ei oteta huo-

mioon sekä edellytetään, että lakiin otetaan saamelaisaluetta kos-

keva erityissäännös, mikä on sisältynyt aikaisempaan lakiesityk-

seen. 

 

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi esitti, että lausuntoluonnos hyväksytään muu-

toin, mutta pykälää 6 ei oteta huomioon sekä edellytetään, että 

lakiin otetaan saamelaisaluetta koskeva erityissäännös, mikä on 

sisältynyt aikaisempaan lakiesitykseen. Janne Näkkäläjärven esi-

tystä ei kannatettu.  

 

Kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus:  

Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa asiasta lausunnon. 

 

Selostus 

Luonnos hallituksen esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorgani-

sointia koskevaksi lainsäädännöksi on oheismateriaalina.  

Kunnan lausuntoluonnos on liitteenä.  

Liite 

1 Kunnan lausuntoluonnos 

Oheismateriaali  

3 Luonnos hallituksen esitykseksi  

 

Tiedoksi 

 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Ympäristöministeriö 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 256 § Talousarvion ja –suunnitelman 2016-2018 valmisteluti-

lanne 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi 

ja keskusteli talousarviosta ja –suunnitelmasta 2016-2018.  

Käsittely 

Kunnanjohtaja kävi läpi talousarvion valmistelutilanteen ja talo-

usarvioon sisällytettäviä asioita.   

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee talousarviosta ja –suunnitelmasta 2016-

2018 sekä tarkentaa tarvittaessa vuosikellon mukaista käsittelyai-

kataulua.  

Selostus 

Kunnan talousarvion ja –suunnitelman keskeinen sisältö ja valmis-

telutilanne selvitetään kokouksessa.   
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 26.10.2015  245 - 256   

    

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: 245,246,247,248,249,251,252,253,254,255,256. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 250 

 

 

 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: 250 

 

 

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

