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Muut saapuvilla 
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tarkastajat  

  Jaakko Alamattila   Antti Tonteri 

 

   

  

 

 

Pöytäkirja on 11.12.2014 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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ASIALISTA 

 

272 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

273 § Enontekiön kunnan lausunto paliskuntien rajojen vahvistamis-

ta koskevassa asiassa liittyen Näkkälän paliskunnan jakami-

seen 

274 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Khall 272 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattila ja Antti Ton-

teri. 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen 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 273 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO PALISKUNTIEN RAJOJEN VAH-

VISTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA LIITTYEN NÄKKÄLÄN PALISKUNNAN JAKA-

MISEEN 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira, Tuomas Keskitalo ja Hannu Ranta ilmoittivat esteel-

lisyytensä käsiteltävään asiaan (Hallintolaki 28 § kohta 1) ja 

poistuivat kokouksesta.  

 

Merkitään että Ulla Keinovaara saapui varajäsenenä kokoukseen klo. 

17.52.  

 

Ulla Keinovaara kannatti esittelijän ehdotusta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää lausua asiasta seuraavaa: 

 

Enontekiön kunta kiittää Lapin aluehallintovirastoa mahdollisuu-

desta antaa lausuntonsa Näkkälän paliskunnan jakamista koskevassa 

asiassa.  Enontekiön kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se 

vastustaa paliskunnan jakamista.  

  

Esitetty rajalinja katkaisisi Näkkälän paliskunnan kahteen osaan. 

Rajalinjaus ei perustu luonnollisiin rajoihin ja uusien perustet-

tavien paliskuntien välille olisi pakko rakentaa esteaita. Esteai-

taa ei kunnan näkemyksen mukaan voida rakentaa toimivaksi, sillä 

Hetta-Nunnanen väliltä suuntautuu kymmeniä tieuria pohjoiseen. Po-

rojen liike olisi siis edelleenkin osaltaan rajoittamatonta.   

Suunniteltu esteaita myös kulkee sellaisen alueen kautta, jonne 

asutus Enontekiöllä on keskittynyt. Tämä tarkoittaa, että mahdol-

linen aita aiheuttaisi huomattavaa haittaa ja häiriötä alueen 

asukkaille sekä elinkeinonharjoittajille. Aita myös todennäköises-

ti lisäisi riistalle aiheutuvia vahinkoja sekä kasvattaisi poro ja 

hirvikolaririskiä Hetta-Nunnanen välillä.  

  

Enontekiön kunta haluaa myös ilmaista huolensa paliskunnan osak-

kaiden tasapuolisesta kohtelusta. Mikäli paliskunta jaettaisiin 

nyt esitetyllä tavalla, uuden eteläpaliskunnan alue olisi niin 

pieni, että laidunkiertoa olisi hyvin vaikeaa toteuttaa. Eteläpuo-

lella sijaitsee myös merkittävissä määrin vapaa-ajan asutusta, 

tieverkostoa sekä kelkkareittejä. Eteläpuolisen alueen biomassa on 

myös merkittävästi pienempi kuin pohjoispuolisen alueen, eikä täl-

lainen jako kohtele paliskunnan osakkaita tasapuolisesti. Enonte-

kiön kunnan näkemyksen mukaan aluehallintoviraston tulee huomioida 

päätöstä tehdessään, että osa paliskunnan osakkaista vastustaa em. 
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syihin vedoten paliskunnan jakamista. Paliskuntaa ei tule jakaa, 

koska osakkaat eivät ole jakamisesta yksimielisiä. 

  

Lopuksi Enontekiön kunta huomauttaa, että paliskunnan jakaminen 

heikentäisi mahdollisuuksia tosiasialliseen laidunkiertoon alueel-

le ja aiheuttaisi alueen luonnolle kummallakin puolella lisäkuor-

mitusta. On huomattava, että esimerkiksi suomen porosaamelaiset ry 

on pikemminkin vaatinut suurempia paliskuntia ja laajemman laidun-

kierron mahdollistamista kuin paliskuntien pilkkomista pienempiin 

osiin. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 24.11.2014 § 258 

 

Päätös 

 

Käsittely 

Birgitta Eira ja Tuomas Keskitalo ilmoittivat esteellisyytensä kä-

siteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta. Puheenjohtaja tote-

si, että asiaa ei voi käsitellä, koska kokous ei ole enää päätös-

valtainen.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus päättää lausua asiasta seuraavaa: 

 

Enontekiön kunta kiittää Lapin aluehallintovirastoa mahdollisuu-

desta antaa lausuntonsa Näkkälän paliskunnan jakamista koskevassa 

asiassa.  Enontekiön kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se 

vastustaa paliskunnan jakamista.  

  

Esitetty rajalinja katkaisisi Näkkälän paliskunnan kahteen osaan. 

Rajalinjaus ei perustu luonnollisiin rajoihin ja uusien perustet-

tavien paliskuntien välille olisi pakko rakentaa esteaita. Esteai-

taa ei kunnan näkemyksen mukaan voida rakentaa toimivaksi, sillä 

Hetta-Nunnanen väliltä suuntautuu kymmeniä tieuria pohjoiseen. Po-

rojen liike olisi siis edelleenkin osaltaan rajoittamatonta.   

Suunniteltu esteaita myös kulkee sellaisen alueen kautta, jonne 

asutus Enontekiöllä on keskittynyt. Tämä tarkoittaa, että mahdol-

linen aita aiheuttaisi huomattavaa haittaa ja häiriötä alueen 

asukkaille sekä elinkeinonharjoittajille. Aita myös todennäköises-

ti lisäisi riistalle aiheutuvia vahinkoja sekä kasvattaisi hirvi-

kolaririskiä Hetta-Nunnanen välillä.  

  

Enontekiön kunta haluaa myös ilmaista huolensa paliskunnan osak-

kaiden tasapuolisesta kohtelusta. Mikäli paliskunta jaettaisiin 

nyt esitetyllä tavalla, uuden eteläpaliskunnan alue olisi niin 

pieni, että laidunkiertoa olisi hyvin vaikeaa toteuttaa. Eteläpuo-

lella sijaitsee myös merkittävissä määrin vapaa-ajan asutusta, 

tieverkostoa sekä kelkkareittejä. Eteläpuolisen alueen biomassa on 

myös merkittävästi pienempi kuin pohjoispuolisen alueen, eikä täl-
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lainen jako kohtele paliskunnan osakkaita tasapuolisesti. Enonte-

kiön kunnan näkemyksen mukaan aluehallintoviraston tulee huomioida 

päätöstä tehdessään, että osa paliskunnan osakkaista vastuu em. 

syihin vedoten paliskunnan jakamista. Paliskuntaa ei tule jakaa, 

koska osakkaat eivät ole jakamisesta yksimielisiä. 

  

Lopuksi Enontekiön kunta huomauttaa, että paliskunnan jakaminen 

heikentäisi mahdollisuuksia tosiasialliseen laidunkiertoon alueel-

le ja aiheuttaisi alueen luonnolle kummallakin puolella lisäkuor-

mitusta. On huomattava, että esimerkiksi suomen porosaamelaiset ry 

on pikemminkin vaatinut suurempia paliskuntia ja laajemman laidun-

kierron mahdollistamista kuin paliskuntien pilkkomista pienempiin 

osiin. 

 

Selostus 

 

Lapin aluehallintovirasto on kirjeellään 11.11.2014 pyytänyt Enon-

tekiön kunnan lausuntoa seuraavasti: 

”Lausuntopyyntö paliskuntien rajojen vahvistamista koskevassa asi-

assa liittyen Näkkälän paliskunnan jakamiseen 

 

Lapin aluehallintovirastossa on vireillä paliskuntien rajojen vah-

vistamista koskeva asia sen johdosta, että Näkkälän paliskunta on 

toimittanut tänne paliskunnan ylimääräisen kokouksen 25.6.2014 

päätöksen paliskunnan jakamisesta. Poronhoitolain 6 §:n mukaan La-

pin aluehallintovirasto vahvistaa paliskuntien rajat. 

 

Näkkälän paliskunnan päätöksen mukaan se jaettaisiin eteläiseen ja 

pohjoiseen osaan liitteenä olevan karttapiirroksen mukaan. Lausun-

topyynnön mukana on paliskunnan päätös asiasta liitteineen lukuun 

ottamatta poroluetteloa. 

 

Lapin aluehallintovirasto on kuullut paliskunnan osakkaita asian 

johdosta. Osakkaiden vastaukset kuulemiseen ovat tämän lausunto-

pyynnön liitteenä. 

 

Lapin aluehallintovirasto pyytää lausuntoanne asiasta 15.12.2014 

mennessä. Tämä lausuntopyyntö on lähetetty ainoastaan sähköisesti. 

Vastaanottajaa pyydetään lähettämään kuittaus tämän viestin vas-

taanottamisesta. 

 

Lisätietoja asiasta antaa läänineläinlääkäri Risto M Ruuska, puhe-

lin 0295 017 381 tai sähköposti risto.ruuska@avi.fi. 

 

Läänineläinlääkäri  Risto Ruuska” 

 

Lausuntopyyntöön liittyvä materiaali on nähtävillä kokouksessa 

 

 

 

 

mailto:risto.ruuska@avi.fi
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Khall 274 § KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

1. Elli-Maria Kultima kysyi, että voiko Kilpisjärvellä asuvat kun-

nan työntekijät käydä pikkujouluruokailussa Haltinmaalla. Hänelle 

vastattiin, että voivat. 

 

2. Soile Isokosken konserttiliput 

 

Kunnanhallitus on hankkinut Soile Isokosken konserttiin 10 kpl  

 

Ehdotus (kunnanjohtaja) 

Hankitut liput annetaan perusturvalautakunnan ja sivistyslautakun-

nan vastuuviranhaltijoille eteenpäin jaettavaksi. 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Jaakko Alamattila toi kunnanhallituksen tietoon, että Enontekiön 

Sähkö Oy:lle on palkattu käytönjohtaja. 

 

Seppo Alatörmänen toi kunnanhallituksen tietoon Tunturi-Lapin Ke-

hitys Oy:n tilanteen. 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.10.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 4.12.2014  § 272-274 

   
  

    

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: 272,273,274  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  

 

 

 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

