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ASIALISTA  

 

8 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

9 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

10 §  Investointimäärärahan siirto kohteesta 099118 Jyppyrän kaava- 

tiet, kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin kunnostaminen 

 

11 §  Kiinteistö Oy Ounasmajojen jakautuminen 

 

12 §  Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen / Päiväkoti  

 

13 §  Rakennustarkastajan viran täyttäminen 

 

14 §  Luottamushenkilöiden palkkiosäännön uusiminen 

 

15 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 8 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, Elli-Maria Kultima on ilmoitta-

nut esteen ja hänen tilalle on saatu varavaltuutettu Alpo Peltovuoma. Berit-

Ellen Juuso, Milza Kimmel ja Janne Näkkäläjärvi ovat ilmoittaneet esteen, 

mutta heidän tilalleen ei ole saatu varavaltuutettua. Tuomas Keskitalo ja 

Kari Kotavuopio eivät ole paikalla. Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 

tällä hetkellä 11 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu, joten kokous 

on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 22.3.2017 ja lähetetty sa-

mana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kut-

suttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 9 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityk-

sestä Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Hannu Rannan esityksestä Birgitta Eira. 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen luovutettiin kunniamerkit Pia Korvalle 

ja Kyllikki Rantatalolle. 

 

Enontekiön Kehitys Oy:n uusi toimitusjohtaja Hannu Autto esittäytyi.  

 

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että pidetään kahvitauko klo 17.15-17.30, 

minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan 

entisellä kokoonpanolla.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 5.4.2017 mennessä. Pöytäkirja pidetään yleisesti 

nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14.00 alkaen virka-

ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 10 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099118 Jyppyrän kaavatiet, 

kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin kunnostaminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Ulla Keinovaara kannatti kunnanhallituksen esitystä. 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 27.2.2017 59 § 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti, että Jyppyrän kaavatiet tulee 

toteuttaa ja rahoja ei saa siirtää sieltä. Esitystä ei kannatettu. 

Helinä Hautamäki esitti, että investointimäärärahaa ei siirrettäisi vaan ka-

tettaisiin lainanotolla. Esitystä ei kannatettu. Ulla Keinovaara kannatti 

kunnanjohtajan esitystä.  

  

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.20-16.27, minkä jälkeen puheenjohta-

ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. 

  

Päätöshistoria 

Tekn.ltk. 15.2.2017 28 §  

Selostus: 

Liikuntahallin aulatilojen yläpohjassa oleva runkovesijohto (kupariputki) 

katkesi 5.1.2017 perjantai-iltana aiheuttaen vesivahinkoja: aulatilaan, nais-

ten wc- ja pukutiloihin, siivouskomeroon sekä hallin lattiaan. Vahinkokartoi-

tuksen ja aloitettujen purkutöiden edetessä on selvinnyt että vahingon korja-

uksen kustannusarvio tulee olemaan 65 000-70 000€, mm. salin lattiapinnoit-

teen pohjakerroksen osittaisen uusimisen sekä koko pintakerroksen uusimisen 

kustannusarvio on 35 000-40 000€. 

Vakuutuskorvaus kattaa kustannuksista n.50%.  

Koska kunnan maksuosuus nousee vahingon vuoksi korkeaksi ja investointirajan 

ylittäväksi sekä tehtävät korjaustoimenpiteet nostavat kiinteistön arvoa on 

perusteltua suorittaa toimenpiteet kohteeseen investointina. 

Liikuntahallin kunnostukseen on varauduttu vuodelle 2017 jo 20 000 eurolla 

mikä tulee käyttää hankesuunnitelmien laatimiseen, tämän lisäksi yllä olevan 

vahingon johdosta tulisi kohteen investointiin varata lisää 35 000€ joka käy-

tetään vahingon korjaustoimenpiteisiin. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle: 35 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta: 099118 Jyp-

pyrän kaavatiet(165 000€), kustannuspaikalle 099053 Liikuntahallin kunnostus 

(20 000€). 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

----------  
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Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 

Kirjanpito 
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Kvalt 11 § Kiinteistö Oy Ounasmajojen jakautuminen  

 

Käsittely 

Hannu Ranta ilmoitti olevansa esteellinen. Valtuuston puheenjohtaja totesi, 

että pidetään viiden minuutin tauko klo 17.40-17.45, minkä jälkeen puheenjoh-

taja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. Hannu Ranta poistui 

kokouksesta, joten valtuusto ei ollut päätösvaltainen. Asiaa ei käsitelty. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 20.3.2017 94 § 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kiinteistö Oy 

Ounasmajojen jakaantumisen liitteenä olevan jakautumissuunnitelman mukaises-

ti.  

Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat kunnan pää-

tökset yhtiön jakautumisen loppuun saattamiseksi.  

 

Jakautumisen yhteydessä huolehditaan uuden yhtiön yläasteen rivitalojen ve-

loista tai aiheutuneista alijäämistä suhteessa Ounasmajoille. 

 

Käsittely 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 14.55-15.10, minkä jälkeen puheenjohta-

ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Antti 

Tonteria, joka ei ole vielä paikalla. 

 

Kiinteistö Oy Ounasmajojen toimitusjohtaja Mirja Terve oli paikalla asiantun-

tijana kuultavana. 

 

Antti Tonteri palasi kokoukseen 15.20. Seppo Alatörmänen oli poissa kokouk-

sesta klo 15.30-15.45. 

 

Birgitta Eira esitti, että jakautumisen yhteydessä huolehditaan uuden yhtiön 

yläasteen rivitalojen veloista tai aiheutuneista alijäämistä suhteesta Ounas-

majoille. Elli-Maria Kultima ja Janne Näkkäläjärvi kannattivat esitystä. Pu-

heenjohtaja tiedusteli, että voidaanko tämä hyväksyä yksimielisesti, minkä 

kunnanhallitus hyväksyi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kiinteistö Oy 

Ounasmajojen jakaantumisen liitteenä olevan jakautumissuunnitelman mukaises-

ti.  

 

Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat kunnan pää-

tökset yhtiön jakautumisen loppuun saattamiseksi.  

 

Selostus  

 

Kiinteistö Oy Ounasmajat on toimittanut 13.3.2017 seuraavan kirjeen:  

 

”ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE 20.3.2017 PIDETTÄVÄÄN KOKOUKSEEN, EDELLEEN 

KUNNANVALTUUSTOLLE 29.3.2017 

 

Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus esittää Enontekiön kunnanhallitukselle 

yhtiön jakautumissuunnitelman sekä pyytää päätöstä jakautumisen toteuttami-
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sesta. Kunnanhallituksen tulee päättää jakautumisessa syntyvien uusien yhti-

öiden hallituksen jäsenistä.  

 

Selostus:  

Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus on hakenut konserniohjeen mu-

kaisesti 12.5.2016 kunnanhallitukselta ennakkokäsitystä Yläasteen 

rivitalojen realisoinnista, josta on saatu kunnanhallituksen myön-

teinen päätös 8.6.2016/148 §, liite 1. 

 

Ennen kuin Yläasteen rivitalojen asuntoja voidaan realisoida, tulee 

perustaa As Oy. Yhtiön hallitus on teettänyt KPMG Oy:llä selvityk-

sen kiinteistöomistusten uudelleenjärjestelyistä sekä asunto-

osakeyhtiön eri perustamisvaihtoehdoista. Yhtiön hallitus valitsi 

kokouksessaan 4.1.2017 kokonaisjakautumisen, koska se on konsernil-

le kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Jakautumissuunni-

telma on liitteenä 2. 

  

Jakautumisen jälkeen kunta omistaa uuden KOy Ounasmajojen ja As 

Oy:n osakekannan  

100 %. As Oy:lle siirtyvät jakautumisessa Yläasteen rivitalot A ja 

B. Kunta myy As Oy:n osakkeet, joten niiden myynnistä saatavat tu-

lot tulevat kunnalle. Kunta voi jakautumisen jälkeen apportoida 

omistamansa tontin perustettavalle asunto-osakeyhtiölle, jolloin 

vastikkeena saadaan As Oy:n osakkeita. Tontin apportointi voidaan 

tehdä myös vastikkeetta, jolloin tontin käypä arvo kirjataan As 

Oy:n vapaaseen omaan pääomaan (SVOP-sijoitus).  

 

Jakautuminen toteutuu alustavan aikataulun mukaan 31.7.2017. Molem-

pien yhtiöiden ensimmäinen tilikausi on 1.8.-31.12.2017. 

 

Apporttiluovutuskirjassa 31.12.2014 on liite Yläasteen rivitalojen 

vesi- ja viemäriliittymistä sekä sähköliittymästä. Liittymät olisi 

tullut hankkia kiinteistöyhtiölle veloituksetta, mikä ei ole toteu-

tunut. Liittymien hankinta jää kunnan tehtäväksi. Hankintahinta tu-

lee huomioida osakkeiden myyntihinnassa. 

 

Kiinteistöyhtiö laskuttaa perustettavalta asunto-osakeyhtiöltä puo-

let jakautumisesta aiheutuvista kustannuksista. 

 

Enontekiöllä 10.3.2017 

 

Mirja Tervo    

toimitusjohtaja 

 

Liitteet Liite 1 Kunnanhallituksen päätös 8.6.2016/148 § 

Liite 2 Jakautumissuunnitelma liitteineen” 

  

Liitteenä on jakautumissuunnitelma liitteineen.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 8.6.2016 148 §  

Ennakkokäsityksen pyytäminen Rivitalo II:n peruskorjauksesta ja rahoituksesta 

sekä yläasteen rivitalojen realisoinnista 
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Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Kiinteistö Oy Ounasmajat voi ryhtyä 

esittämiinsä toimenpiteisiin.    

 

Selostus 

Kiinteistö Oy Ounasmajat on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan kir-

jeen:  

”ENNAKKOKÄSITYKSEN PYYTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIJOHDOLTA RIVITALO 

II:N PERUSKORJAUKSESTA JA RAHOITUKSESTA SEKÄ YLÄASTEEN RIVITALOJEN 

REALISOINNISTA 

Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus pyytää konserniohjeen mukaisesti Enonte-

kiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä fuusiossa tulleen Rivitalo II:n 

peruskorjauksesta ja sen rahoituksesta sekä Yläasteen rivitalojen realisoin-

nista. 

Selostus: Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus on käsitellyt kokouksessaan 

27.2.2015 Yläasteen rivitalojen realisointia. Asuntoja tarjotaan 

ensisijaisesti nykyisille vuokralaisille. Hinnoittelun pohjana käy-

tetään kiinteistöjen tasearvoja. 

Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus on käsitellyt kokouksessaan 

9.3.2016 peruskorjata Rivitalo II Sopulikuja 4. Kiinteistössä on 

ollut viimeisen vuoden aikana lukuisia pieniä vesivahinkoja. Yhtiön 

kiinteistövakuutuksen omavastuu on 2000 €, joten yksittäisten va-

hinkojen korjauskustannukset ovat jääneet alle omavastuun. Yhtiön-

hallitus on katsonut, että lvi-remontin yhteydessä voidaan uusia 

ikkunat ja ovet sekä korjata alkuperäisessä kunnossa olevat kylpy-

huoneet ja keittiöt sekä uusia kaikki pinnat. Viime vuonna teetetyn 

kuntoarvion mukaan vesikate on uusittavissa. 

Yhtiön hallitus on päättänyt hakea peruskorjauslainatarjouksia ra-

hoituslaitoksilta, Kuntarahoitukselta sekä Kevalta. Kunta joutunee 

antamaan lainalle takuun. Lainatarve on enintään 300.000 €. Asunto-

jen peruskorjaukseen ei saada avustuksia, koska asuntoihin ei tehdä 

esteettömyyskorjauksia.  

Enontekiöllä 12.5.2016 

 

Mirja Tervo    

toimitusjohtaja” 

 

Liite 

1  Jakautumissuunnitelma liitteineen
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Kvalt 12 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen / Päiväkoti  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että vuoden 2017 talousarvioon 

osoitetaan 10000 euroa akustiikkalevyihin, mutta ei hyväksytä 6000 euroa ai-

taan, koska asia on riittämättömästi valmisteltu eikä tunnu olevan näkemystä 

aidasta. Esitystä ei kannatettu. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 20.3.2017 95 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousar-

vion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 

Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan 16000 euron määräraha (akustiikkalevyt 

ja aita) kohtaan Päiväkoti Hetta. Määräraha 16000 euroa siirretään kohteesta 

Kiinteistöjen kunnostus.  

 

Kunnanhallitus päätti antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloituslu-

pa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta kohteelle. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että aitasuunnitelma tulee käsi-

tellä ao. lautakunnissa ennen toimeenpanoa. Esitystä ei kannatettu.  

Ulla Keinovaara esitti, että maisemaan sopiva aita korjataan. Esitystä ei 

kannatettu.  

  

Kunnanhallitus piti tauon klo 16.10-16.20, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi 

kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousar-

vion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 

Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan 16000 euron määräraha (akustiikkalevyt 

ja aita) kohtaan Päiväkoti Hetta. Määräraha 16000 euroa siirretään kohteesta 

Kiinteistöjen kunnostus.  

 

Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloitus-

lupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta kohteelle. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo. 

 

Selostus 

Sivistyslautakunnan päätöksessä oleva viittaus teknisen lautakunnan esityk-

seen ei ole teknisen lautakunnan 15.2.2017 päätös, joka on seuraava: Tekninen 

lautakunta ei esitä investointimäärärahaa sivistyslautakunnan esityksen poh-

jalta, ennen kuin sivistyslautakunta tekee selvän esityksen ja päätöksen kä-

siteltävästä asiasta. 

 

Kiinteistöjen kunnostukseen on varattu vuoden 2017 investointiosassa 30000 

euroa.  
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Sivistysltk 23.2.2017 § 26 

Investointiesitys/akustiikkalevyt päiväkodille 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että 

kunnanhallitus ja edelleen –valtuusto hyväksyvät investointimäärärahan siir-

tämisen päiväkoti Riekon akustiikkalevyjen hankintaan ja aidan korjaamiseen: 

16.000,- siirtoa kohteesta 099065 kiinteistöjen kunnostus (30.000,-), kustan-

nuspaikalle 099057 Päiväkoti Hetta (0,-). 

 

Selostus: 

 

Aikaisempi käsittely: 

”31.1.2017 Sivistysltk 11 § PÄIVÄKOTI RIEKON PIHA-AIDAN KOROTTAMINEN JA 

AKUSTIIKKALEVYJEN HANKKIMINEN/INVESTOINTIESITYS TEKNISELLE TOIMELLE 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että asian valmistelua jatketaan yhteistyössä tek-

nisen toimen kanssa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää investointina tekniikalle päiväkodille tarvittavan 

aidan sekä akustiikkalevyjen hankinnan. 

 

Selostus: 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja on viime vuoden aikana keskustellut ja suunnitel-

lut teknisen toimen edustajien kanssa päiväkoti Riekkoa ympäröivän aidan ko-

rottamista sekä akustiikkalevyjen hankkimista päiväkodin tiloihin. Valmistelu 

on keskeytynyt vs. varhaiskasvatusohjaajan virkavapauden vuoksi. 

 

Talvella lumiaikana aita mataloituu ja siitä on helppo mennä yli. Tämä aihe-

uttaa turvallisuusriskin. Akustiikkalevyjä tarvitaan kaikumisen vähentämisek-

si. 

 

Tekninen johtaja on toimittanut varhaiskasvatusohjaajalle tiedoksi aidan mal-

li- ja hintatietoja. Aidan kokonaishinnaksi tulee n. 6.000,-. Akustiikkalevy-

jen hinnaksi tulee n. 10.000,-. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on ollut tammikuussa asiasta yhteydessä tekni-

seen johtajaan, joka esittää, että hankinnat esitettäisiin tekniselle puolel-

le investointina.” 

 

Tekninen toimi on käsitellyt investointimäärärahan siirtämistä kokouksessaan 

15.2.2017. Sen mukaan, mikäli sivistyslautakunta asiasta päättää esittää, 

tekninen toimi esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle, että ne 

hyväksyvät seuraavan investointimäärärahasiirron:  

16.000,- siirtoa kohteesta 099065 kiinteistöjen kunnostus (30.000,-), kustan-

nuspaikalle 099057 Päiväkoti Hetta (0,-). 

 

Tekninen lautakunta 15.2.2017 § 29 §  

INVESTOINTIESITYS SIVISTYSLAUTAKUNNALTA: 31.1.2017  

Sivistysltk 11 § PÄIVÄKOTI RIEKON PIHA-AIDAN KOROTTAMINEN JA 

AKUSTIIKKALEVYJEN HANKKIMINEN/INVESTOINTIESITYS TEKNISELLE TOIMELLE 
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Selostus: 

31.1.2017  

Sivistysltk 11 § PÄIVÄKOTI RIEKON PIHA-AIDAN KOROTTAMINEN JA 

AKUSTIIKKALEVYJEN HANKKIMINEN/INVESTOINTIESITYS TEKNISELLE TOIMELLE 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että asian valmistelua jatketaan yhteistyössä tek-

nisen toimen kanssa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää investointina tekniikalle päiväkodille tarvittavan 

aidan sekä akustiikkalevyjen hankinnan. 

 

Selostus: 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja on viime vuoden aikana keskustellut ja suunnitel-

lut teknisen toimen edustajien kanssa päiväkoti Riekkoa ympäröivän aidan ko-

rottamista sekä akustiikkalevyjen hankkimista päiväkodin tiloihin. Valmistelu 

on keskeytynyt vs. varhaiskasvatusohjaajan virkavapauden vuoksi. 

 

Talvella lumiaikana aita mataloituu ja siitä on helppo mennä yli. Tämä aihe-

uttaa turvallisuusriskin. Akustiikkalevyjä tarvitaan kaikumisen vähentämisek-

si. 

 

Tekninen johtaja on toimittanut varhaiskasvatusohjaajalle tiedoksi aidan mal-

li- ja hintatietoja. Aidan kokonaishinnaksi tulee n. 6.000,-. Akustiikkalevy-

jen hinnaksi tulee n. 10.000,-. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on ollut tammikuussa asiasta yhteydessä tekni-

seen johtajaan, joka esittää, että hankinnat esitettäisiin tekniselle puolel-

le investointina. 

 

Tiedoksi: 

tekninen toimi 

päiväkoti Riekko 

_____________________ 

 

Sivistyslautakunta on antanut esityksen päiväkoti Riekon aidan korottamisesta 

sekä akustiikkalevyjen asentamisesta mutta päättänyt vielä jatkaa asian val-

mistelua.  

Asian eteenpäin saamiseksi, päätöksen syntyessä, on syytä varautua kustannuk-

siin vuoden 2017 investointiohjelman sisällä. 

 

Alkuperäiset kustannusarviot ovat: 

- Aidan korotus 6000€  

- Akustiikkalevytykselle 10 000€ 

Yhteensä: 16 000€ 

 

Ehdotus (tekninen johtaja) 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan 

valtuustolle: 16 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta: 099065 Kiin-

teistöjen kunnostus(30 000€), kustannuspaikalle 099057 Päiväkoti Hetta (0€). 

Samalla esitetään ehdollista investoinnin aloituslupaa kunnanhallitukselle, 

ehtona että kunnan valtuusto hyväksyy investointimäärärahan siirron. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo. 
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Käsittely: 

Keskustelun kuluessa tekninen johtaja muutti ehdotuksen seuraavaksi: 

Tekninen lautakunta ei esitä investointimäärärahaa sivistyslautakunnan esi-

tyksen pohjalta, ennen kuin sivistyslautakunta tekee selvän esityksen ja pää-

töksen käsiteltävästä asiasta. 

 

Lisäksi tekninen lautakunta toteaa:  

Tekninen lautakunta esittää edelleen rakennustekniset investoinnit, hallinto-

säännön mukaisesti kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, kunhan 

lautakunnilta tulee selvät päätökset investointiesityksien pohjiksi.  

Investointiesitykset tulee esittää vuosittaiseen investointiohjelmaan talous-

arvionlaadintaohjeen mukaisesti: jokainen hallintokunta vastaa omista inves-

tointiesityksistään sekä investointien suorittamisesta, poislukien rakennus-

tekniset investoinnit mitkä esitetään teknisen lautakunnan kautta. 

 

Päätös: 

Tekninen lautakunta ei esitä investointimäärärahaa sivistyslautakunnan esi-

tyksen pohjalta, ennen kuin sivistyslautakunta tekee selvän esityksen ja pää-

töksen käsiteltävästä asiasta. 

Virpi Labba poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 

Sivistyslautakunta 

Kirjanpito 

Kalevi Keskitalo 
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Kvalt 13 § Rakennustarkastajan viran täyttäminen 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita rakennustarkastajan virkaan Mau-

ri Kivelän. Varahenkilöä ei valita. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 20.3.2017 97 § 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee rakennus-

tarkastajan virkaan Mauri Kivelän. Varahenkilöä ei valita.  

Käsittely 

Merkitään, että haastatteluryhmä haastatteli ennen kunnanhallituksen kokous-

ta kolme hakijaa Mauri Kivelän, Ari Karjalaisen, Mika Liikamaan. 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:   

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee raken-

nustarkastajan virkaan Mauri Kivelän. Varahenkilöä ei valita.  

Birgitta Eira ja Ulla Keinovaara kannattivat päätösesitystä.  

Antti Tonteri esitti, että virka laitetaan uudelleen hakuun. Esitystä ei 

kannatettu.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Annetaan kokouksessa. 

Selostus 

Haastatteluun kutsut haastatellaan 20.3.2017 klo 9 alkaen.  

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 6.3.2017 § 85  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: 

Mauri Kivelä, Joni Jaakola, Ari Karjalainen, Mika Liikamaa. 

Kunnanhallitus päätti nimetä haastatteluryhmään seuraavat: kunnanhallitus, 

teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, tekninen johtaja, ra-

kennustarkastaja ja hallintojohtaja.  

Kunnanhallitus päätti antaa haastatteluaikataulun ja haastattelujen valmiste-

lun tekniselle johtajalle tehtäväksi.  

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti nimettäväksi haastatteluryhmään seuraavat:  

kunnanhallitus, teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, tekni-

nen johtaja, rakennustarkastaja ja hallintojohtaja.  

Kunnanhallitus päättää antaa haastatteluaikataulun ja haastattelujen valmis-

telun tekniselle johtajalle tehtäväksi, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Kunnanhallitus piti tauon klo 13.50-14.05, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi 

kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Mauri Kivelä, Joni 

Jaakola, Ari Karjalainen, Mika Liikamaa sekä päättää haastatteluaikataulun ja 

haastatteluryhmän. 
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Tekn.ltk. 1.3.2017 34 § 

 

Selostus: 

Rakennustarkastaja toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtia 

rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä 

osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa 

siten kuin siitä säädetään. 

 

Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään 

kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen. 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on MRA 4§ 3. momentin mukainen tehtävään sovel-

tuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai 108§ siirtymäsäännösten mukainen 

kelpoisuus. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitte-

luun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. 

 

Rakennustarkastajan valinnassa arvostetaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja yh-

teistyökykyä sekä edellytetään kunnan erityspiirteistä johtuen oman auton 

käyttömahdollisuutta sekä kykyä tulla toimeen maastossa. 

 

Kunnanhallitus on 21.11.2016 § 253 antanut tekniselle lautakunnalle luvan 

rakennustarkastajan viran haettavaksi julistamiseksi 10.11.2016 alkaen.  

 

Enontekiön kunnan rakennustarkastajan virka on ollut haettavana 16.1.2017 

alkaen. Hakuaika päättyi 3.2.2017 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä 

rakennustarkastajan virkaa haki 8 henkilöä. 

 

Viranhakuilmoitus alla:  

” 

Haluatko suoraan Suomen huipulle? Enontekiö on pirteä ja mahdolli-

suuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-

alaltaan Suomen kolmanneksi suurin kunta, josta löytyvät kaikki 

Suomen korkeimmat tunturit. Matkailu on Enontekiön kärkitoimiala, 

sen vanavedessä kehittyvät poro- ja luontaiselinkeinot, palvelut ja 

pienimuotoinen jalostustoiminta sekä tieteellinen tutkimus. Enonte-

kiö on kansainvälinen ja monikulttuurinen kunta kolmen valtakunnan 

rajalla. 

 

Pitkäaikaisen rakennustarkastajan jäädessä eläkkeelle, etsimme Enontekiön 

kuntaan 

 

  RAKENNUSTARKASTAJAA 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on MRA 4§ 3. momentin mukainen tehtävään sovel-

tuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai 108§ siirtymäsäännösten mukainen 

kelpoisuus. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitte-

luun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Kokemus kunnalli-

sesta päätöksenteosta katsotaan eduksi.  Edellytyksenä on ajokortti ja tar-

vittaessa oman auton käyttömahdollisuus sekä kyky liikkua ja tulla toimeen 

itsenäisesti maastossa niin kesällä kuin talvellakin.  

 

Monipuolisen tehtävän hoitaminen vaatii asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa 

otetta haasteelliseen tehtävään sekä hyvää yhteistyökykyä. Rakennustarkasta-

jan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat lakisääteisten rakennusvalvontatehtävien 

hoitaminen kuten lupiin liittyvät ohjaus-, valmistelu-, päätös-, katselmus-
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tehtävät ja rakennetun ympäristön valvontatehtävät sekä maa-aineslain mukai-

set tehtävät. 

 

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka täytetään heti, vir-

kaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkä-

rintodistus terveydentilastaan.  Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen hen-

kilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (tehtäväkohtainen palkka 

3054,08€/kk + mahdollinen ammattialalisä).  

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toimit-

taa pe 3.2.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Enontekiön kunta, tekninen 

lautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaa-

mo@enontekio.fi, viitteeksi: Rakennustarkastajan virka. Hakemuksia ei palau-

teta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee esittää ennen viran vas-

taanottamista.  

 

Lisätietoja antavat:          

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä 0400-393798 s-posti: kim-

mo.lamsa@enontekio.fi 

Rakennustarkastaja Eino Mäkelä 0400-168 885 s-posti: ei-

no.makela@enontekio.fi 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi” 

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1/34§.  

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa toimivien 

viranhaltijoiden valinnasta.  

Enontekiön kunnassa on varhaiskasvatusohjaajan virkavalinta tehty valtuustos-

sa vuonna 2011. Edellä mainitun linjan mukaan lautakunnan tehtäväalueella 

tehtäväkokonaisuudesta eli vastuualueesta suoraan ao. toimielimelle vastaavan 

henkilön on katsottu Enontekiön kunnassa toimivan johtavassa tehtävässä.  

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että  

se päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän sekä kutsuu haastatte-

luun seuraavat henkilöt:  

Mauri Kivelä, Joni Jaakola, Ari Karjalainen, Mika Liikamaa 

 

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle haastatteluryhmään mukaan 

otettavaksi teknisen osaston virkamiehiä. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Liite 

7 Yhteenveto hakijoista 

 

Tiedoksi 

Haastateltavat (kirje, sähköposti) 

Tekninen johtaja 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kimmo.lamsa@enontekio.fi
mailto:kimmo.lamsa@enontekio.fi
mailto:eino.makela@enontekio.fi
mailto:eino.makela@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Liite  

2 Yhteenveto hakijoista  

 

Tiedoksi 

Hakijat (ote) 

Tekninen lautakunta (kopio+liite)
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Kvalt 14 § Luottamushenkilöiden palkkiosäännön uusiminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuuston hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.   

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti lisäyksenä, että palkkiosääntö tarkennetaan vuosittain 

ja kehitetään kannustinjärjestelmä. Outi Kurkela, Satu-Marja Eira-Keskitalo 

ja Ulla-Maija Syväjärvi kannattivat esitystä.  

 

Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaara esitti, että palkkiosääntöä ei muutet-

taisi vaan pidetään vanha ennallaan. Esitystä ei kannatettu.  

 

Hannu Ranta esitti, että lautakuntien jäsenelle maksettaisiin 40 euroa. Esi-

tystä ei kannatettu.  

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että  

koska oli tehty esitys lisäyksestä, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, 

että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”JAA” ja ne  

jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä lisäyksestä, jota Outi Kurkela,  

Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Ulla-Maija Syväjärvi ovat kannattaneet, äänestä- 

vät ”EI”. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) ”JAA”-ääntä (Alamattila  

Jaakko, Alatörmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Keskitalo Sari, Peltovuoma Alpo,  

Mäkitalo Pentti) ja viisi (5) ”EI”-ääntä (Eira Birgitta, Eira-Keskitalo  

Satu-Marja, Kurkela Outi, Ranta Hannu, Syväjärvi Ulla-Maija) ja yksi ”TYHJÄ”  

-ääni (Keinovaara Ulla), joten puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen 

esitys on tullut päätökseksi.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 20.3.2017 98 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

Enontekiön kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka tulee voimaan 

1.6.2017. 

   

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaara esitti, että palkkiosääntöä ei muutet-

taisi vaan pidetään vanha ennallaan. Esitystä ei kannatettu.  

Birgitta Eira esitti lisäyksenä, että palkkiosääntö tarkennetaan vuosittain 

ja kehitetään kannustinjärjestelmä. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli 

tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan ni-

menhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Birgitta Eiran tekemää eh-

dotusta lisäyksestä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut äänestävät ”jaa” 

ja ne jotka eivät kannata lisäystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyt-

tiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Eira 

Birgitta, Kultima Elli-Maria, Tonteri Antti) ja 4 ”ei” ääntä (Alamattila 

Jaakko, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla, Näkkäläjärvi Janne). Puheenjohtaja 

totesi, että kunnanhallitus ei hyväksynyt lisäystä. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 17.40- 17.50, minkä jälkeen puheenjoh-

tajan totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  
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Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä ole-

van Enontekiön kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka tulee voimaan 

1.6.2017.   

 

Selostus  

Enontekiön kunnan voimassaoleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on otettu 

käyttöön 1.1.2011. Palkkiosäännön päivittäminen on ajankohtaista.  

 

Kuntalain 82 § (voimaan 1.6.2017): 

”Palkkiot ja korvaukset 

Luottamushenkilölle maksetaan: 

1) kokouspalkkiota; 

2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen 

vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai 

muusta vastaavasta syystä; 

3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. 

 

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita 

erillispalkkioita. 

 

Kunta voi luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella periä tälle 

maksetusta palkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa 

tarkoitetun luottamushenkilömaksun, jonka kunta tilittää puolueelle tai puo-

lueyhdistykselle. Perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä on ilmoitettava 

kunnan tilinpäätöksessä.” 

 

Liitteenä oleva palkkiosääntö on päivitetty sisällöllisesti ja kokous- ja 

vuosipalkkioihin on huomioitu korotus. Palkkiosääntöä valmisteltaessa on teh-

ty vertailua muiden kuntien maksamiin palkkioihin.  

Voimassa oleva palkkiosääntö on nähtävillä kokouksessa ja on luettavissa kun-

nan kotisivulla. 

 

Oheismateriaalina on voimassa oleva palkkiosääntö. 

 

Palkkiosääntö sisältää suosituksen kunnan tytäryhtiöiden palkkioista.  

 

Oheismateriaali 

1 Voimassa oleva palkkiosääntö 

 

Liite 

3  Palkkiosääntöluonnos 

 

Tiedoksi 

Lautakunnat (kopio+liite) 

Tytäryhtiöt (kopio+liite) 

Kunnanjohtaja (kopio+liite) 

Osastopäälliköt (kopio+liite) 

Vastaava toimistosihteeri (kopio+liite) 
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Kvalt 15 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

Kunnanjohtaja toi tiedoksi seuraavat asiat:  

1. Tilinpäätös 2016: lyhyt yhteenveto 
2. Aurora Arctic Drone Hackathon –tapahtuma 31.3.-2.4.2017 
 

 

 

Valtuustoaloitteet 

 

Ulla-Maija Syväjärvi teki valtuustoaloitteen  

”Ilmoituspaikka kyliltä pois. Hoitajia on vaikea saada ja työ on vapaaehtois-

työtä (ei korvausta ole maksettu)” 

 

Lisäksi hän tiedusteli pääseekö ilmoitustaulunhoitajuudesta eroon. Syväjärvi 

ilmoitti irtisanoutuvansa Karesuvannon ilmoitustaulunhoitajuudesta. 

 

 

Birgitta Eira teki seuraavat valtuustoaloitteet: 

-Enontekiön kunta on luovuttanut vaalitelineet kyläyhdistyksille, mutta yh-

distykset eivät ole ottaneet niitä vastaan. Vaalitelineillä on vaikutusta mm. 

äänestysaktiivisuuteen, joten ne tulisi saada kuntoon tulevia vaaleja varten. 

-Tiedotuksen tehostaminen ja synnytetään mediamyrsky seuraavat asiat keihään-

kärkinä: Enontekiön poliisien virat eivät saa vähentyä ja VT 21 toistuvat 

ulosajot. Kunnan tulisi näitä tuoda esille jatkuvasti.  

 

Ulla Keinovaara teki valtuustoaloitteen pankkipalvelujen ja automaatin säily-

misestä. Helinä Hautamäki yhtyi aloitteeseen ja tiedusteli olisiko kunnalla 

vaikutusmahdollisuuksia siihen, että saataisiin automaattiin talletusmahdol-

lisuus mm. pienet yrittäjät huomioiden. Birgitta Eira yhtyi aloitteeseen.  

 

Kunnanjohtaja totesi, että kunta on vaikuttanut siihen, että ottoautomaatti 

säilyi, kun sitä oltiin viemässä pois.  

 

Outi Kurkela totesi aloitteensa koskevan aikaisempaa aloitetta kirjastoauton 

työntekijän virasta siten, että perustettaisiin yhteinen monikielinen kirjas-

totyöntekijän virka, johon haettaisiin suomen, saamen, norjan tai ruotsin 

kielen taitoista osaajaa. Virka perustettaisiin Enontekiön kunnan kirjastolle 

ja kirjastoautolle mm. eläköityminen kirjastoautossa. Ulla-Maija Syväjärvi 

piti asiaa tärkeänä.  
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Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 
    29.3.2017  8-15   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 8,9,11,15. 

 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 
 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
Puhelin: 029 56 42800  
Faksi: Faksi: 029 56 42841 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
pykälät  10,12,13,14. 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 

  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vä ei oteta lukuun. 
 
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku  
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle  
voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös 
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu 
on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä 
eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki). 
 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165    
Käyntiosoite: Ounastie 165 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi 
Faksinumero: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 487 6980 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


