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puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat  
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ASIALISTA 

 

85 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

86 § Kyrönperän Ladut ry:n toiminta-avustus 

87 § Kielilisän maksaminen varhaiskasvatusohjaajan tehtävästä/ 

Taina Ketola 

88 § Jaakko Alamattilan irtisanoutuminen Leppäjärven ilmoitustau-

lun hoitajan tehtävästä 

89 § Lapin sairaanhoitopiirin kannanottopyyntö terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelmasta 

90 § Aluehallintoviraston päätös saamenkielisen ja saamen kielen 

opetukseen myönnettävästä valtionavustuksen ennakosta vuodel-

le 2014 

91 § Kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksy-

minen ja vastuuvapauden myöntäminen 

92 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat  

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

93 § Ilmoitusasiat 

94 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

95 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

96 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

97 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Khall 85 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamatti-

la ja Janne Näkkäläjärvi. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työ-

järjestyksen yksimielisesti.  

 

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 86 § KYRÖNPERÄN LADUT RY:N TOIMINTA-AVUSTUS 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Kyrönperän Ladut ry:lle toiminta-

avustusta 2.000 euroa. Perusteluna päätökselle kunnanhallitus to-

teaa, että Hetta, Ylikyrö ja Kilpisjärvi ovat merkittäviä hiihto-

matkailukeskuksia, joiden latuverkoston ylläpitoa on järkevää tu-

kea elinkeinopoliittisista lähtökohdista. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että sama summa voidaan myöntää 

anomuksesta myös Kilpisjärven latupoolille. 

 

Selostus 

 

Kyrönperän ladut ry on lähettänyt kunnanhallitukselle seuraavan 

toiminta-avustusanomuksen: 

”TOIMINTA-AVUSTUS ANOMUS 

Kyrönperän ladut ry. anoo toimintansa kulujen kattamiseen Enonte-

kiön kunnalta 3000,00 € (kolmetuhatta euroa). 

 

Kyrönperän ladut ry hoitaa ja ylläpitää latuverkostoa Raattaman 

kylän ympäristössä, Kittilän-, Muonion- ja Enontekiön kuntien alu-

eella. Raattaman/Ylikyrön/Vuontispirtin ympäristölatuverkoston li-

säksi huolletaan yhdysladut Pallakselle ja Hannukuruun. Hoidetta-

vaa latuverkostoa kertyy kaikkiaan lähes 200 km. 

 

Hiihtäjät ovat olleetkin varsin tyytyväisiä hyvin hoidettuihin la-

tuihin rauhallisessa ja luonnonkauniissa tunturimaastossa. Ladut 

kunnostetaan PAANA-latutampparilla, jonka hankintavelka noin vuosi 

sitten saatiin maksettua, mutta kone on rikkoontunut kaksi eri 

kertaa kuluvan kauden aikana ja kalliit korjauslaskut uhkaavat yh-

distyksen taloutta ja siten mahdollisuutta hoitaa latuverkostoa. 

 

Alueen elinkeinojen-, matkailualan harjoittajille hyväkuntoinen 

latuverkosto on avainasia ja toivommekin Enontekiön kunnan suhtau-

tuvan myönteisesti anomukseemme. 

 

Suorituksen pyydämme osoittamaan Kyrönperän ladut ry:n tilille. 

 

Kunnioittavasti 

 

Raattamassa 15.3.2014 

 

Juhani Autto 

Puheenjohtaja 

Kyrönperän ladut ry” 
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Hetan latujen hoidosta vastaa Ounaksen Tunturiladut ry, jota kunta 

tukee yhteistyösopimuksen kautta. 
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Khall 87 § KIELILISÄN MAKSAMINEN VARHAISKASVATUSOHJAAJAN TEHTÄVÄS-

TÄ/ TAINA KETOLA 
 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Merkitään, että Birgitta Eira saapui kokoukseen klo. 14.06. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatusohjaajan tehtävästä 

maksetaan kielilisää sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää että varhaiskasvatusohjaajan teh-

tävässä kielitaidon osoittamiseksi tulee olla hyväksytysti suori-

tettuna jokin seuraavista tutkinnoista: ylioppilastutkinto, Ope-

tushallituksen keskitason kielitutkinto tai yliopistossa ko. kie-

lessä suoritetut perusopinnot. 

 

Taina Ketolalle maksetaan kielilisää 1.1.2014 lukien, mikäli hän 

täyttää jonkin edellä päätetyistä kielitaidon osoittamiseksi vaa-

dittavista koulutusvaatimuksista. 

 

Selostus 

 

Vahvistetun henkilöstöohjeen kohdassa 6.1.4 on todettu, että 

KVTES:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsi-

naiseen palkkaan kuuluvaa kielilisää, jos tehtävissä edellytetään 

äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamen kielen tai 

viittomakielen hallintaa ja jollei kielitaitovaatimusta ole otettu 

huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa. 

 

Viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksiin kuuluva kielitaito ote-

taan huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa. Muussa tapauksessa kun-

nanhallitus päättää lautakuntien esityksestä tehtävät, joissa mak-

setaan kielilisää ja millainen näyttö kielitaidosta vaaditaan. 

 

Päätöshistoria 

Sivistysltk 26 § 25.3.2014 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):  

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se maksaa 

Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen mukaisesti kielilisää, saamen 

kieli, varhais-kasvatusohjaaja Taina Ketolalle virkaanastumispäi-

västä lähtien. Varhaiskasvatusohjaaja tarvitsee kieltä päivittäin, 

koska päivähoitoa järjestetään myös saamenkielellä eri päivähoi-

toyksiköissä. Nykyisellä varhaiskasvatusohjaajalla on hyvä saamen 

kielen suullinen ja kirjallinen taito.  
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Selostus:  

 

Enontekiön kunnan henkilöstöohjeessa on 6.1.4. kielilisän maksami-

seen liittyvä ohjeistus. Viranhaltijalle voidaan maksaa varsinai-

seen palkkaan kuuluvaa kielilisää, jos tehtävässä edellytetään äi-

dinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamen kielen tai 

viittomakielen hallintaa ja jollei kielitaitovaatimusta ole otettu 

huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa. Kunnanhallitus päättää lau-

takunnan esityksestä tehtävät, joissa maksetaan kielilisää ja mil-

lainen näyttö kielitaidosta vaaditaan  
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Khall 88 § JAAKKO ALAMATTILAN IRTISANOUTUMINEN LEPPÄJÄRVEN ILMOI-

TUSTAULUN HOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ 

 

Päätös 

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Merkitään, että Tuomas Keskitalo saapui kokoukseen klo. 14.10. 

Jaakko Alamattila ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan 

(hallintolaki 28 § kohta 1) ja poistui kokouksesta. Toiseksi pöy-

täkirjantarkastajaksi tämän asian osalle valittiin Tuomas Keskita-

lo. 

 

Käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti ehdotustaan si-

ten, että esityksen toinen kappale kuuluu seuraavasti: Leppäjärven 

kyläyhdistykset, Lianki ry ja Leppäjärven kyläyhdistys, esittävät 

valittavan ilmoitustaulunhoitajan, ja kunnanhallitus oikeuttaa 

kunnanjohtajan tekemään valinnan esitetyistä henkilöistä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää eron Jaakko Alamattilalle Leppäjär-

ven ilmoitustaulun hoitajan tehtävästä 1.4.2014 lukien. 

 

Kunnanhallitus valitsee ilmoitustaulunhoitajan Leppäjärveen. 

 

Selostus 

 

Jaakko Alamattila on toimittanut kunnanhallitukselle kirjeen jossa 

hän irtisanoutuu Leppäjärven ilmoitustaulun hoitajan tehtävästä 

1.4.2014 lukien. 

 

Hallintosäännön 42 § Kunnanhallitus kohdan 30 mukaan kunnanhalli-

tus päättää ilmoitustaulujen paikoista ja hoitajien nimeämisestä. 
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Khall 89 § LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KANNANOTTOPYYNTÖ TERVEYDEN-

HUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kannanottonaan terveydenhuollon järjestä-

missuunnitelmasta ilmoittaa hyväksyvänsä terveydenhuollon järjes-

tämissuunnitelman päivityksen vuosille 2014 – 2016 perusturvalau-

takunnan esityksen mukaan. 

 

Selostus 

 

Lapin sairaanhoitopiirin ky on lähettänyt jäsenkunnille 12.3.2014 

seuraavan kannanottopyynnön: 

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä on kokouksessaan 

11.3.2014 päättänyt, että terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

päivitys vuosille 2014-2016 on valmis lähetettäväksi Lapin sai-

raanhoitopiirin alueen jäsenkuntien käsittelyyn.  

 

Pyydämme ilmoittamaan Lapin sairaanhoitopiirille 9.5.2014 mennessä 

osoitteeseen: kirjaamo@lshp.fi, kannattaako kuntanne terveyden-

huollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksymistä. Pyydämme 

myös toimittamaan asianomaisen toimielimen pöytäkirjanotteen säh-

köpostin liitteenä. Viestin alakenttään: Terveydenhuollon järjes-

tämissuunnitelma. 

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa suunnitelman 

hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jä-

senkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa, ja niiden 

asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlaske-

tusta asukasluvusta. (Terveydenhuoltolaki 34 §) 

 

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivitetään vuosittain. 

 

Rovaniemi 12.3.2014 

 

Tapio Kekki 

ylilääkäri 

perusterveydenhuollon yksikkö” 

 

Päätöshistoria 

Perusturvalautakunta 24.3.2014 § 33 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunta il-

mailto:kirjaamo@lshp.fi
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moittaa hyväksyvänsä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päi-

vityksen vuosille 2014 - 2016.  

 

Selostus 

Perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö pyytää kuntaa ilmoittamaan 

hyväksyykö kunta terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivityk-

sen vuosille 2014 - 2016.  

 

Järjestämissuunnitelman laatiminen perustuu Terveydenhuoltolakiin 

(1326/2010). 

 

Oheismateriaali  Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaesitys  
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Khall 90 § ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS SAAMENKIELISEN JA SAAMEN 

KIELEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONAVUSTUKSEN ENNAKOSTA VUO-

DELLE 2014 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tietoonsa saatetuksi ja päättää 

ettei se hae oikaisua em. valtionavustuspäätökseen. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kuntaan on saapunut Lapin aluehallintoviraston päätös 

(Dnro LAAVI/77.03.00/ 2014) saamenkielisen ja saamenkielen opetuk-

seen myönnettävästä valtionavustuksen ennakosta vuodelle 2014. 

Em. valtionosuuspäätös ja siihen liittyvät laskelmat ovat nähtä-

villä kokouksessa. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-

sisaannista.  
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Khall 91 § KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HY-

VÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tilinpäätöksen tiedoksi. 

Lisäksi päätettiin lisätä keskustelussa esille tulleet tarkennuk-

set ja kommentit. 

 

Käsittely 

Merkitään, että kirjanpitäjä Sanja Uusikartano kutsuttiin kokouk-

seen asiantuntijaksi. 

 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli talousarviota.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Todetaan, että tilinpäätöksen käsittelyä jatketaan kun konserniti-

linpäätös on valmis. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun-

nanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti-

lintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen 

saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 

niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertai-

lu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riit-

tävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-

masta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liite-

tiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäse-

net sekä kunnanjohtaja.  

 

Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 

kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon-

sernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päiväl-

tä kuin kunnan tilinpäätös. 

 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tu-

loslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konserniti-

linpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, 

jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja nii-

den käytöstä tilikauden aikana. 

 

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta-

voitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toiminta-

kertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kun-

takonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei 
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ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslas-

kelmassa tai rahoituslaskelmassa.  

 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuk-

sessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta 

tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpi-

deohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.  

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau-

den tuloksen käsittelystä.  

 

Tilintarkastajien on kuntalain 73 §:n mukaisesti viimeistään tou-

kokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilitarkastustavan mu-

kaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

 

Kuntalain 65.4 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa 

on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät-

tää valtuusto. 

 

Tilinpäätöksen valmistelu on vielä konsernin osalta kesken.  

Tilinpäätös 2013 esitellään kokouksessa.  

 

 

Liite 1 Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 

 ilman konsernilaskelmia 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 92 § 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 15.3.2014 - 28.3.2014 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat: 

 

- perusturvalautakunta 10.2.2014 

perusturvaltk ote § 3 käyttötaloussuunnitelma 

perusturvaltk ote § 23 Unto Kultiman valtuustoaloite 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 93 § ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

Lapin Aluehallintovirasto¨ 

Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun määrärahan käytöstä vuonna 2014 

 

Lapin liitto 

Kuulutus Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaavan 

osittainen kumoaminen 

 

Saamelaiskäräjät 

Valtionavustuksen maksaminen saamelaisten kotiseutualueen 

kunnille saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi vuonna 

2014 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: 

Kunnan Taitoa Oy 

 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2014 Helsinki 

 

Lapin opistopiiri/Outi Lohi 

Kutsu Lapin opistopiirin vuosikokoukseen 28.3.2014 Rova-

niemelle 

 

Lapin liitto 

Kokouskutsu ja esityslista Lapin liiton hallituksen koko-

ukseen 17.3.2014 

 

Muonion kunta 

Kutsu Pallaksen asemakaavan viranomaisneuvotteluun 28.3. 

Rovaniemi 

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry 

Kutsu Tunturi-Lapin liikenne- ja logistiikkapäivään 

8.4.2014, Olos Polar Centeriin Muonioon 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 94 § 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: 047-404-8-18, Palojoensuun kylä, tila Töyrälä  

Pinta-ala: 2200 m2 

Luovuttaja: Töyrä Tarja Tellervo, Bodenista Ruotsista 

Luovutuksen saaja: Alatalo Jukka, Kätkäsuvannosta 

 

Kohteet: 047-401-003-003, Hetan kylä, tila Rinne 

Pinta-ala: 316 m2 

Luovuttaja: Enontekiön kunta 

Luovutuksen saaja: Tmi Joen Safari ja Kone 

 

Kohteet: 047-401-055-010, Hetan kylä, tila Vastahanka 

Pinta-ala: 4000 m2  

Luovuttaja: Enontekiön kunta 

Luovutuksen saaja: Paajanen Kaisa Annikki ja Paajanen Jaakko Kale-

vi, Enontekiöltä 

 

Kohteet: 047-402-004-018, Kelottijärven kylä, tila Kelottijärvi 

Pinta-ala: 3000 m2 

Luovuttaja: Rantakokko Topi Paavo Pellervo, Muoniosta 

Luovutuksen saaja: Enontekiön kunta 

 

Kohteet: 047-404-36-5, Palojoensuun kylä, tila Kotiniva 

Pinta-ala: 11200 m2 

Luovuttaja: Enontekiön kunta 

Luovutuksen saaja: Hänninen Timo ja Hänninen Raija, Pohjasta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 95 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

-Lapin sairaanhoitopiirin ja seutukuntien väliset neuvottelut 2014 

Muoniossa torstaina 3.4.2014. 

-Tunturi-Lapin liikenne ja logistiikkapäivä 8.4.2014 Muoniossa 

Oloksella 

-Neuvottelu lentoliikenteestä Helsingissä 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 96 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTA-

JIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Jaakko Alamattila oli osallistunut Enontekiön Sähkö Oy:n hallituk-

sen kokoukseen 31.3.2014. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 97 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Elli-Maria Kultima kysyi Saanansäde 3 yhtiökokouksesta. Todettiin, 

että kokous pidetään kevään aikana. 

 

Edelleen Elli-Maria Kultima otti esille Kilpisjärven torialueen 

roskaisuuden. Todettiin että asia kuuluu Lapin jätehuollon kun-

tayhtymälle eli Lapecolle. 

 

Birgitta Eira tiedusteli vaalitelineistä. Todetaan että telineet 

on luovutettu kyläyhdistyksille. Edelleen päätettiin että tekni-

sessä toimessa Kalevi Keskitalo organisoi vaalitelineiden asetta-

misen Hettaan ja muihin kyliin. 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.16.15. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 31.3.2014  § 85- § 97

      
  

    

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: 85,90,91,92,93 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:86,87,88,89,94  

 

 

 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:  

 

 

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

