
ENONTEKIÖN KUNTA   ESITYSLISTA   

Elinvoimalautakunta 

 

Kokousaika to 7.9.2016 klo 17  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

 

Saapuvilla Juha-Pekka Mäntyvaara  pj   

olleet jäsenet Taru Mäkitalo     I  vpj   

Pentti K. Keskitalo  j 

Santeri Kirkkala  j 

Ulla-Maija Keinovaara j 

Hannu Ranta   j 

Piia Juuso  j 

 

  Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

Elli-Maria Kultima khall. edustaja 

Sari Keskitalo khall. pj   

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Kimmo Lämsä   esitt./pöytäk.pitäjä  

Mauri Kivelä  esitt./pöytäk.pitäjä 

Kalevi Keskitalo esitt./pöytäk.pitäjä 

Laila Nikunlassi esitt./pöytäk.pitäjä 

Säde Hautamäki esitt./pöytäk.pitäjä 

Hannu Autto esitt./pöytäk.pitäjä 

 

 

Asiat:  12§ -  43§   

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Juha-Pekka Mäntyvaara Kimmo Lämsä 

puheenjohtaja  esitt./pöytäk.pitäjä  

 

 

 

Mauri Kivelä  Kalevi Keskitalo 

esitt./pöytäk.pitäjä esitt./pöytäk.pitäjä 

 

 

Laila Nikunlassi  Säde Hautamäki  

esitt./pöytäk.pitäjä esitt./pöytäk.pitäjä 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat  

 

 

Pöytäkirja on 14.9.2017 Enontekiön virastotalolla 

nähtävänä          
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

12 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

13 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset (infrastruktuuri) 

14 § Ilmoitusasiat (infrastruktuuri) 

15 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat (infrastruktuuri) 

16 § Poikkeamishakemus / Tommi Pasanen 

17 § Poikkeamishakemus / Einari Kultima 

18 § Poikkeamishakemus / Jari Vieltojärvi 

19 § Poikkeamishakemus / Rakennusliike Timo Matila Oy 

20 § Poikkeamishakemus / Muotkanmaan yhteismetsä 

21 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

22 § Pasi Pääkkölän korvausvaade 

23 § Teknisen lautakunnan alaisten menokohtien käyttötalousbudje-

tin toteutuminen 1-6/2017 

24 § Investointiohjelman toteutuminen 1-6/2017 

25 § Esitys vuoden 2018 investointiohjelmaan Kilpisjärven monitoi-

mitalon pihalla olevan leikkikentän aitaamiseksi sekä sen ja kau-

kaloalueen valaistuksen uusimiseksi 

26 § Esitys vuoden 2017 investointiohjelman kohteen:099163 Autojen 

uusiminen, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallituksel-

le. 

27 § Anomus bussipysäkin rakentamisesta 

28 § Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kos-

kien teknisen lautakunnan päätöstä 18.5.2017 §62 

 

29 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset (opetustoimi ja varhais-

kasvatus) 

30 § Ilmoitusasiat (opetustoimi ja varhaiskasvatus) 

31 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat (opetustoimi ja var-

haiskasvatus) 

32 § Perusopetuksen saamen kielen ja kulttuurin käytön kehittämi-

sen jatkohankkeen ja kustannuspaikan hyväksyminen 

33 § Oppilaskuljetushakemus S.G. 

34 § Oppilaskuljetushakemus K.S. (ei-julk., laki viranomaistoimin-

nan julkisuudesta § 24 kohta 25) 

35 § Oppilaskuljetushakemus T.A (ei-julk., laki viranomaistoimin-

nan julkisuudesta § 24 kohta 25) 

36 § Oppilaskuljetushakemus P.K. 

37 § Liikennejärjestelyt Hetan koulukeskuksessa 

38 § Osavuosikatsaus/koulutoimi ja varhaiskasvatus 

39 § Ylitysanomus/koulutoimi 

40 § Oikaisupyyntö/Pigga ja Pekka Keskitalo (Ei-julk, laki viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta § 24, kohta 25) 

41 § Virkavapaushakemus/Berit-Ellen Juuso 

42 § Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman hy-

väksyminen 

43 § Kokouksen päättäminen 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Elinv.ltk 12§ ELINVOIMALAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 

Päätös 

 

 

Päätösehdotus  

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkir-

jantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän 

kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätös-

valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjoh-

tajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-

suus. 

 

Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti näh-

tävillä pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä 

kunnan virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjien ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikä-

li heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu 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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____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Elinv.ltk 13§ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET (infrastruktuu-

ri) 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus: 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

 

 

Tekninen johtaja: 

 

 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja: 

 

 

Rakennustarkastaja: 

- rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 1.7- 7.9.2017 
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____  ____   ____  
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Elinv.ltk 14§ ILMOITUSASIAT (infrastruktuuri) 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 

Kunnanvaltuusto 

12.6.2017  

- § 60 Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

- § 61 Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

 

 

Kunnanhallitus 

3.7.2017 

- § 222 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin 

- § 230 Moottorikelkkareittien kunnossapito kunnan alueella 

- § 231 Kunnan avustus Kilpisjärven Ladut ry:lle 

- § 232 Kunnan avustus Raattaman Reitit ry:lle 2017 

- § 233 Kunnan ylläpitämien latujen kunnossapito Hetan alueella 

- § 235 Talousarvion toteutuminen 1-/2017 

- § 236 Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016   

 

Elinvoima-, liikenne- ja ympäristökeskus 

8.7.2017  

- Päätös avustuksen myöntämisestä vesien- ja merenhoidon sekä ve-

sistötoimenpiteiden toteuttamiseen 

 

Metsähallitus 

15.8.2017 

- Tutkimus- ja liikkumislupa punalevänäytteiden ottoon valtion 

hallinnoimilla suojelualueilla 
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Elinv.ltk 15§ LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT (infra-

struktuuri) 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta  7 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
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Elinv.ltk 16§ Poikkeamishakemus / Tommi Pasanen 
 

 

Päätös 
 

 
 

Ehdotus: Rakennustarkastaja  

Tehdään kokouksessa, koska hakemus on vielä puutteellinen. 

 

Perustelu: 

  

 

 

Selostus hankkeesta: 

Tommi Samuli Pasanen, Petri Konstantin Miinalainen ja Mikko Pette-

ri Nieminen ovat jättäneet poikkeamishakemuksen rakennushankkees-

taan saunamökin rakentamiseksi Peltovuoman rekisterikylään, Vuon-

tisjärvelle  

 

Kylä   Vuontisjärvi 

Tila   HILLATIEVA 

Kiinteistötunnus  047-405-50-45 

Kaavoitustilanne  Ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 

Pinta-ala   2,474 ha   

Haettava kerrosala  20 k-m2 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  

 

Naapurikuulemisessa kiinteistön 47-405-51-2 osalla merkitty ettei 

huomauttamista, mutta tehnyt kirjauksen, että tien käyttö soramon-

tun kautta. 

 

Kiinteistön alueella sijaitsee karttaotteen mukaisesti vesilain 1 

luvun 1 §:n mukainen vesistö. Ortokuvassa näkyy vanha jokiuoma, 

joten rakennuksen sijoittuminen käsitellään rantavyöhykkeen alu-

eelle.  

 

MRL 72 §: 

”Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle 

ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeus-

vaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaa-

van tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perustee-

na.”  

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   
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Sovelletut oikeusohjeet: 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 133 §, 135 §, 171 - 174 §:t 

ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 17§ Poikkeamishakemus / Einari Kultima 

 

Päätös 

 

 

 

Ehdotus: (rakennustarkastaja)  

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraa-

vin ehdoin:  

- alueella voimassa olevia yleiskaavamääräyksiä tulee muutoin 

noudattaa 

- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin 

muutoin noudattaa  

- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä haki-

jan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa 

- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 

9.10.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa raken-

nuslupaa on haettava  

- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukselle  

- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamis-

päätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet 

muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, 

voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

 

Perustelu: 

- Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukai-

nen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen eikä myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai 

vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä viitaten raken-

nustarkastajan lausuntoon. 

 

Selostus hankkeesta: 

Einari Kultima on jättänyt poikkeamishakemuksen omakotitalon ja 

autokatos/varaston rakennushankkeestaan rakennuspaikalle Hetta. 

 

Kylä   Hetta 

Tila   LAMMENPÄÄ JA KOTIKANGAS  

Kiinteistötunnus  047-401-0007-0023 JA 047-401-0007-0025 

Kaavoitustilanne  Hetan osayleiskaava 

Kielto   MRL 43 § 

Pinta-ala   8090 m2  + 6660 m2  

Haettava kerrosala  112,5 + 33,8 k-m2 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  
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MRL 43 §:  

”Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vai-

keutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, 

jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijal-

le huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava 

varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta 

tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakenta-

misrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuh-

teissa yleiskaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, 

ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista varten.”  

 

Hetan ympäristön ranta-alueiden osayleiskaavassa suunniteltu ra-

kennuskohde sijaitsee kaavamerkinnän AP-1 mukaisella alueella, 

jonka määritelmä on ”Pientalovaltainen asuntoalue, jolle tulee 

laatia asemakaava”. 

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki 41 §, 43 §, 133 §, 135 §, 171 - 

174 §:t ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 22 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 18§ Poikkeamishakemus / Jari Vieltojärvi 
 

 

Päätös 
 

 

 

Ehdotus: Rakennustarkastaja  

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraa-

vin ehdoin:  

- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin 

muutoin noudattaa  

- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä haki-

jan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa 

- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 

9.10.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa raken-

nuslupaa on haettava  

- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukselle  

- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamis-

päätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet 

muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, 

voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

 

Perustelu: 

- Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukai-

nen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen eikä myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai 

vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä viitaten raken-

nustarkastajan lausuntoon. 

 

 

Selostus hankkeesta: 

Jari Vieltojärvi on jättänyt poikkeamishakemuksen rakennushank-

keestaan rakennuspaikalle Palojoensuun rekisterikylä. 

 

Kylä   Jatuni 

Tila   PEKKALA  

Kiinteistötunnus  047-404-0022-0011/M601 

Kaavoitustilanne  Ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 

Pinta-ala   3200,0 m2  

Haettava kerrosala  90,0 + 25,00 k-m2 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  
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Kiinteistö sijaitsee karttaotteen mukaisesti vesilain 1 luvun 1 

§:n mukaisen vesistön ranta-alueella.  

 

MRL 72 §: 

”Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle 

ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeus-

vaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaa-

van tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perustee-

na.”  

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 133 §, 136 §, 171 - 174 §:t 

ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 19§ Poikkeamishakemus / Rakennusliike Timo Matila Oy 
 

 

Päätös 
 

 

 

Ehdotus: Rakennustarkastaja  

Koska hakemus on vielä puutteellinen, ehdotus tehdään kokoukses-

sa. 

 

Perustelu: 

 

 

Selostus hankkeesta: 

Rakennusliike Timo Matila Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen ra-

kennushankkeestaan vapaa-ajan asunto, sauna, savusauna ja varasto-

rakennus. 

 

Kylä    

Tila   KARHULA 

Kiinteistötunnus  047-403-0015-0005 

Kaavoitustilanne  Ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 

Pinta-ala   13420,0 m2  

Haettava kerrosala  80,0 + 15,0 + 10,0 + 20,0 k-m2 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  

 

Kiinteistö sijaitsee karttaotteen mukaisesti vesilain 1 luvun 1 

§:n mukaisen vesistön ranta-alueella.  

 

MRL 72 §: 

”Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle 

ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeus-

vaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaa-

van tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perustee-

na.” 

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 133 §, 136 §, 171 - 174 §:t 

ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 
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Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 20§ Poikkeamishakemus / Muotkanmaan yhteismetsä 

 

 

Päätös 

 

 

 

Ehdotus: Rakennustarkastaja  

Elinvoimalautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraa-

vin ehdoin:  

- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin 

muutoin noudattaa  

- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä haki-

jan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa 

- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 

9.10.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa raken-

nuslupaa on haettava  

- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukselle  

- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamis-

päätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet 

muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, 

voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

 

Perustelu: 

- Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukai-

nen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen eikä myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai 

vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä viitaten raken-

nustarkastajan lausuntoon. 

 

 

Selostus hankkeesta: 

Muotkanmaan yhteismetsä/Rauno Numminen on jättänyt poikkeamishake-

muksen vapaa-ajan asunnon ja saunan rakennushankkeestaan Sirkan-

maan ranta-asemakaava-alueella. 

 

Kylä   Suonttajärvi 

Tila   MUOTKANMAAN YHTEISMETSÄ 

Kiinteistötunnus  047-874-0002-0001 

Kaavoitustilanne  Sirkanmaan ranta-asemakaava 

Kielto   MRL 58 § 

Pinta-ala     

Haettava kerrosala  92,0 + 17,4 k-m2 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  
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MRL 58 §: 

”Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoi-

tus).” 

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §, 133 §, 135 §, 171 - 174 §:t 

ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 21§ KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET/KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

 

Päätös 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etu-

osto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset 

 

1. 

Kohteet: 047-401-1-28 Ounasvainio, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 4100 m2 

Luovuttaja: Lauri Arvo kuolinpesä, Helsinki 

Luovutuksen saaja: Saara Lauri Helsinki, Laakso Ahti ja Laakso 

Raija Oulu 

 

2. 

Kohteet: 047-401-17-40 Koijukenttä, määräosa 1/2  

Pinta-ala: 2130 m2 

Luovuttaja: Vaari Helena Lempi, Enontekiö  

Luovutuksen saaja: Vaari Antti Aarno Johannes, Vantaa 

 

3. 

Kohteet: 047-404-8-9 Mäntylä, määräosa 1/2 + 1/2 

Pinta-ala: 2020 m2 

Luovuttaja: Tapani Hilma Karoliina kuolinpesä, Äkäslompolo 

Luovutuksen saaja: Alatalo Jukka Heikki ja Laura Johanna, Äkäslom-

polo 

 

4. 

Kohteet: 047-403-15-5 Karhula, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 42400 m2 

Luovuttajat: Keskitalo Toini Kustaava kuolinpesä ja Harju Elsi 

Elisabeth kuolinpesä, Peltovuoma, Eira Tauno Pietari kuolinpesä 

Muonio, Eira Sulo Johannes kuolinpesä, Enontekiö, Eira Verner 

Adolf kuolinpesä, Kempele   

Luovutuksen saaja: Rakennusliike T Mattila Oy, Salo 

 

5. 

Kohteet: 047-401-2-35 Kiekerömaa, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 9469 m2 

Luovuttaja: Magga Antti Manu, Kittilä 

Luovutuksen saaja: Grönlund Jouko Kalevi, Tampere 

 

6. 

Kohteet: 047-401-24-55 Tiangeri, koko kiinteistö 
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Pinta-ala: 15088 m2 

Luovuttaja: Magga antti Manu, Kittilä 

Luovutuksen saaja: Kekäläinen Jouni Pekka, Ahkionlahti 

 

7. 

Kohteet: 047-404-26-3 Katajaranta, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 9880 m2 

Luovuttajat: Perkkiö Marja-Liisa ja Yrjö, Kätkäsuvanto 

Luovutuksen saajat: Virkkunen Tanja ja Sami, Enontekiö 

 

8. 

Kohteet: 047-401-1-10 Hetan-Kota, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 40750 m2 

Luovuttaja: Hetan matka Oy, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Hetankota Oy, Enontekiö 

 

9. 

Kohteet: 047-404-31-3 Nivanranta, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 6950 m2 

Luovuttaja: Mäkitalo Risto Kaarlo Juhani kuolinpesä, Muonio 

Luovutuksen saajat: Ahonen Arto Olavi ja Maritta Hannele, Saari-

järvi 

 

10. 

Kohteet: 047-403-7-11 Sääskelä, koko kiinteistö  

Pinta-ala: 5500 m2 

Luovuttaja: Visuri Seija Raakel, Pulkkila 

Luovutuksen saaja: Säkkinen Heli Susanna ja Harri Juhani, Posio 

 

11. 

Kohteet: 047-405-63-2 Veneranta, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 78630 m2 

Kohteet: 047-405-63-6 Koukkuranta, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 9400 m2 

Kohteet: 047-405-63-7 Siimaranta, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 9500 m2 

Kohteet: 047-405-63-8 Kohoranta, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 9600 m2 

Luovuttaja: Rantanen Tarmo Matias kuolinpesä, Tampere 

Luovutuksen saajat: Tikkanen Matti ja Kaartinen Helena, Hartola 

 

12. 

Kohteet: 047-402-4-15 Aurelia, koko kiinteistö  

Pinta-ala: 7200 m2 

Luovuttaja: Hänninen Jaana Birgitta, Vihtavuori 

Luovutuksen saaja: Mannela Juho Mauri Tapani, Muonio 

 

13. 

Kohteet: 047-405-14-7 Heinäjärvi, määräosa 1/10  

Pinta-ala: 335400 m2 

Luovuttaja: Vänttinen Erkki Olavi, Karvionkanava 
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Luovutuksen saaja: Ruuhulahti Marko, Pieksämäki 

 

14. 

Kohteet: 047-405-47-40 Ahokallio, määräala (uusi)  

Pinta-ala: n. 177000 m2 

Luovuttaja: Wandisjärv Antti, Täby Ruotsi 

Luovutuksen saaja: Keskitalo Tuomas, Nunnanen 

 

 

15. 

Kohteet: 047-401-2-50 Pekkala, määräosa  

Pinta-ala: 5600 m2 

Luovuttaja: Näkkäläjärvi Maarita Karin, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Löf Jorma Matias, Enontekiö 

 

16. 

Kohteet: 047-406-2-38 Joonamo, koko kiinteistö   

Pinta-ala: 1214400 m2 

Luovuttajat: Kolhinen Pasi ja Satu, Lahti 

Luovutuksen saajat: Postareff Ari ja Jaana-Kaisa, Kiiminki 

 

17. 

Kohteet: 047-401-13-18 Kietka, määräosa 1/10 kiinteistöineen  

Pinta-ala: 10050 m2 

Luovuttaja: Kojonkoski-Rännäli Seija, Turku 

Luovutuksen saaja: Nurmi Suvi Elisa, Nummela 

 

18. 

Kohteet: 047-401-3-2 Pasakkalahti, koko kiinteistö  

Pinta-ala: 2360 m2 

Luovuttaja: Kestilä Riitta aulikki, Kempele 

Luovutuksen saajat: Niskala Pirjo Kaarina ja Mauri Antero, Ylitor-

nio 

 

19. 

Kohteet: 047-405-19-25 Leponiemi, määräosa 1/2  

Pinta-ala: 11500 m2 

Luovuttaja: Ferm Elmeri Simeon, Jyväskylä 

Luovutuksen saaja: Ferm Rita Maarit, Jyväskylä 

 

20. 

Kohteet: 047-404-56-15 Kirvesranta, koko kiinteistö  

Pinta-ala: 6250 m2 

Luovuttaja: Hartikainen Arto, Espoo, Lundin Kjell, Uppsala, Tyr-

väinen Matti, Vilppula, Tyrväinen Merja, Vuollerim, Tyrväinen Sep-

po Jalmari, Arboga, Tyrväinen Norlund Katri Kristiina, Sigtuna   

Luovutuksen saaja: Tyrväinen Eveliina ja Ylitervo Jussi, Karesu-

vanto 

 

Tiedoksi Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk  22§ Pasi Pääkkölän korvausvaade  

 

 

Päätös 

 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, että se hyl-

kää perusteettomana Pasi Pääkkölän esittämän vaateen, seuraavista syistä: 

 

MRL 149 §:een mukaiseen rakennustyöhön ei ole kohteessa voitu alkaa kos-

ka: 

 

- 6.2.2017 mukainen myönnetty ja 30.6.2017 kumottu rakennuslupa ei 

ole ollut lainvoimainen, oikaisuvaatimuksen käsittely on ollut kes-

ken. 

- Edellytettyä erityisalojen, kvv-työnjohtajaa ei ole hyväksytetty, 

MRL 149 c §. 

- Edellytettyä rakennuspaikan merkitsemistä ei ole suoritettu viran-

omaistaholta, MRL 149 b §.  

 

Rakennuspaikalla suoritetut toimenpiteet tulee katsoa MRL 149 d § mukai-

siksi valmisteleviksi toimenpiteiksi, hankkeeseen ryhtyvän omalla vas-

tuulla suoritetuiksi:  

 

Lisäksi vaateen hylkäämisessä tulee huomioida MRA:n 73 §: Vastaavan työn-

johtajan tehtävät sekä erityisesti MRL 119 §: Rakennushankkeeseen ryhty-

vän huolehtimisvelvollisuus.  

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suun-

nitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 

sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava 

hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttami-

seen. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennus-

hankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjoh-

tajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtä-

viensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitai-

to.” 

 

MRL 120 a § Pääsuunnittelija 

MRA 48§ Pääsuunnittelijan tehtävät 

 

 

Selostus 

 

Asiaan liittyvässä aikaisemmassa käsittelyssä elinvoimalautakunta on ku-

monnut 6.2.2017 § 2 mukaisen rakennuslupapäätöksen ranta-asemakaavan vas-

taisena. Hakija on laittanut vireille uuden rakennusluvan ranta-

asemakaavan mukaisesti, mistä on seurannut hakijan ilmoituksen mukaan 

ylimääräisiä kustannuksia rakennuspaikan siirrosta johtuen. 
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Liitteessä 1/9§ on Pasi Pääkkölän 8.8.2017 elinvoimalautakunnalle toimit-

tama vaade korvauksista, perusteluina korvauksille on rakennustarkastajan 

osoittama ranta-asemakaavan vastainen rakennuspaikka. 

Kumotussa rakennuslupapäätöksessä todetaan: 

 

Ennakkokatselmukset ja  

kuuleminen 

 

- Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL133 §:n mukaisesti. 

3.1.2017 

- Käynti rakennuspaikalle 20.5.2016 

- Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukainen alkukatselmus ei ole 

tarpeen. 

   

Päätös 

 Myönnän haetun luvan ja vahvistan esitetyt suunnitelmat nouda-

 tettavaksi seuraavin ehdoin:  

 

   

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt 

hankkeelle: 

 

 - kvv-työnjohtaja, ei ole hyväksytty 

 

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennus-valvontatoimistoon 

ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmus-

ten suorittamista: 

 

- rakennuspaikan merkitseminen, ei suoritettu 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan 

rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä 

myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia 

rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta. 

 

 

Muut lupaehdot 

 

Rakennustyössä on noudatettava alueen asemakaavassa olevia rakentamismää-

räyksiä. 

 

 

 

 

 

Lainkohtia lupapäätöksen jälkeen tapahtuvista: 

 

MRL 142 § 

Lupapäätöksestä ilmoittaminen 

Lupapäätös on annettava julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen asi-

anosaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 
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Lupapäätös toimitetaan hakijalle. Lupapäätös tai sen jäljennös toimite-

taan lisäksi asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, jotka 

ovat sitä huomautuksessa tai erikseen pyytäneet. 

Jos samassa huomautuksessa tai pyynnössä on useita allekirjoittajia, voi-

daan päätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan ensimmäiselle allekir-

joittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta 

muille allekirjoittaneille. 

MRL 143§ 

Luvan voimassaolo ja jatkaminen 

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun 

viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva 

lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suo-

ritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän 

lainvoimaiseksi tulosta. Purkamisluvan voimassaoloaikaa laskettaessa ei 

oteta huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on rakennussuojelulain 9 §:n 

mukainen toimenpidekielto. (30.12.2008/1129) [HE 102/2008] 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän 

voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos 

oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat 

edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan 

pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. 

Maisematyölupa puiden kaatamiseksi voidaan 1 momentin estämättä myöntää 

suunnitelmallista metsänkäsittelyä varten enintään kymmeneksi vuodeksi. 

  

MRL 144 §  

 

Aloittamisoikeus 

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytän-

töönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön 

tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin ra-

kennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 §:ssä 

säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva 

päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Oikeudesta päätetään 

edellä tarkoitetun päätöksen yhteydessä. Muutoksenhakutuomioistuin voi 

valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää 

lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden päätöksestä tässä momen-

tissa tarkoitetussa asiassa voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-

oikeuteen vain pääasian ratkaisusta tehtävän valituksen yhteydessä. 

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja 

kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muutta-

minen voi aiheuttaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus voidaan samoin edellytyksin myön-

tää myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan päätty-

misestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Päätös on tehtävä ilman tarpee-

tonta viivytystä. Päätöksen antamiseen sovelletaan, mitä 142 §:ssä sääde-

tään. Lisäksi myönnetystä oikeudesta on välittömästi ilmoitettava hallin-

to-oikeudelle sekä muutosta hakeneille. Se, joka on valittanut pääasiassa 

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/19990132#a30.12.2008-1129
https://www.edilex.fi/he/20080102
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tehdystä päätöksestä, voi hallinto-oikeudessa vaatia tässä momentissa 

tarkoitettua ratkaisua kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että hänen 

olisi siitä erikseen valitettava. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, 

mitä 1 momentissa säädetään. 

Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhty-

mää. 

 

MRL 149 §  

 

Rakennustyö ja sen valvonta 

Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien 

säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloitta-

misesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen 

päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen 

kannalta merkittäviin seikkoihin 

MRL 149 b §  

 

Rakennuksen paikan merkitseminen 

Rakennusvalvontaviranomaisen on tarvittaessa määrättävä rakennusluvassa, 

että ennen rakentamisen aloittamista kunnan asianomaisen viranomaisen on 

huolehdittava rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä hyväk-

syttyjen piirustusten mukaisesti. 

 

MRL 149 c §  

 

Rakennustyön aloittaminen 

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloitta-

mista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Aloitta-

misilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloit-

tamista on pidetty aloituskokous. 

Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen 

valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Raken-

nuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun 

ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen. 

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja ja tarvit-

taessa erityisalan työnjohtaja on hyväksytty. Rakennustyö on keskeytettä-

vä kunnes hankkeelle on hyväksytty uusi työnjohtaja, jos työnjohtajan 

hyväksyminen peruutetaan tai tämä eroaa tehtävästä. 

 

MRL 149 d §  

 

Ennen rakennustyön aloittamista sallitut toimet 

Kaivaminen, louhiminen, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava ra-

kentamista valmisteleva toimenpide voidaan tehdä ennen rakennustyön 

aloittamista noudattaen, mitä maisematyöluvasta säädetään. Myös tällai-



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta  24 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

sesta rakentamista valmistelevasta toimenpiteestä on ennen sen aloitta-

mista ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. 

Rakennuksen perustuksen paalutustyö voidaan tehdä ennen rakennustyön 

aloittamista rakennusvalvontaviranomaiselle toimitetun paalutussuunnitel-

man mukaisesti. Paalutustyöstä on ennen sen aloittamista ilmoitettava 

rakennusvalvontaviranomaiselle. Ennen rakennustyön aloittamista tehtäväs-

sä paalutustyössä on oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vas-

taava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja. 

 

MRA 73 §  

 

Vastaavan työnjohtajan tehtävät 

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava hankkeen laadun ja laajuuden 

edellyttämällä tavalla, että; 

1) viranomaiskatselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja tarkastukset ja 

toimenpiteet tehdään asianmukaisissa työvaiheissa; 

2) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt pääpiirustukset, tar-

vittavat erityissuunnitelmat, rakennustyön tarkastusasiakirja ja muut 

asiakirjat; 

3) tarvittavat selvitykset rakennushankkeen riskillisistä vaiheista ja 

haitallisista vaikutuksista ovat tehdyt; 

4) ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana ryhdytään tarpeellisiin 

toimenpiteisiin rakennustyön riskien ja haittojen välttämiseksi; 

5) rakennustyön aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin havaittu-

jen puutteiden tai virheiden johdosta; 

6) rakennustyössä on rakennustyön vaativuuden edellyttämä eritysalan 

työnjohtaja, joka hoitaa hänelle säädetyt tehtävänsä. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, vastaavan työnjohtajan on kor-

jaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla rakennus-

työn aikana huolehdittava rakenteita avattaessa ja purettaessa ilmi tul-

leiden seikkojen huomioon ottamisesta rakennustyössä. 

Mitä 1 momentin 1–5 kohdassa ja 2 momentissa säädetään vastaavasta työn-

johtajasta, sovelletaan myös erityisalan työnjohtajaan. 

 

MRL 119 §  

  

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suun-

nitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 

sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava 

hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttami-

seen. 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennus-

hankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjoh-

tajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtä-

viensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitai-

to. 

 

MRL 120 a §   

 

Pääsuunnittelija 

Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja 

laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen 

ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muo-

dostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja 

määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. 

Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen 

ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisis-

tä suunnittelua koskevista seikoista. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pääsuun-

nittelijan tehtävistä. 

 

MRA 48 §   

 

Pääsuunnittelijan tehtävät 

Pääsuunnittelijan on huolehdittava yhteistyössä rakennushankkeeseen ryh-

tyvän kanssa hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla: 

1) hankkeen aikataulusta ja suunnitteluajan riittävyydestä; 

2) suunnittelun lähtötietojen kattavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä 

lähtötietojen toimittamisesta muille suunnittelijoille; 

3) suunnitelmien riittävyydestä; 

4) lupa-asiakirjojen ja erityissuunnitelmien ja selvitysten laatimisesta 

ja toimittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle; 

5) lupapäätöksen jälkeen suunnitelmiin tehtävien muutosten suunnittelun 

yhteensovittamisesta ja muutosten edellyttämän hyväksynnän tai luvan ha-

kemisesta; 

6) suunnittelijoiden vastuunjaosta ja yhteistyöstä sekä suunnittelun yh-

teensovittamisen menettelyistä. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, pääsuunnittelijan tehtävänä on 

yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa korjaus- ja muutostyön 

laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla selvittää ennen suunnittelun 

aloittamista rakennuksen rakennushistoria, rakennuksen ominaispiirteet ja 

kunto, aiemmin tehdyt korjaukset ja muutokset ja rakennustyön aikana ra-

kenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutukset 

suunnitteluun. 
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Päätöshistoria Elinvoimalautakunta 30.6.2017 §3 

 

 

 

Elinv.ltk 3 § Oikaisuvaatimus / Auli Karhunen  

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rakennustarkastaja) 

Tekninen lautakunta päättää kumota rakennustarkastajan 6.2.2017 § 2 mu-

kaisen rakennuslupapäätöksen, koska rakennuslupa on myönnetty voimassa 

olevan ranta-asemakaavan vastaisena. 

 

Selostus  

Lupakäsittely: 

- Rakennuslupahakemus saapunut rakennusvalvontaan päiväyksellä 

3.1.2017. 

- Naapureille ilmoitus rakennuslupahakemuksesta päiväyksellä 

3.1.2017, johon mahdollinen huomautus tuli toimittaa viimeistään 

19.1.2017. 

- Naapurin huomautus/ Auli Karhunen saapui 18.1.2017.  

- Rakennushankkeeseen ryhtyvän/ Pasi Pääkkölä vastine saapui 

6.2.2017. 

- Rakennustarkastaja Eino Mäkelän tekemä rakennuslupapäätös päivämää-

rällä 6.2.2017 § 2. 

- Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen 2017-0002/ Auli Karhunen 

saapui 16.2.2017. 

- Yllä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on ottanut oikaisuvaatimuksessaan kantaa seu-

raaviin asioihin: 

1. Rakennuspaikka sijoittuu ranta-asemakaavassa osoitetun rakennusalan 
ulkopuolelle. 

2. Rakennuslupa on annettu lomarakennukselle, jossa on 1½ kerrosta, 
vaikka ranta-asemakaavassa sallitaan vain 1 –kerroksiset rakennuk-

set. 

3. Rakennusoikeuden myöntämisessä on poikettu ranta-asemakaavan mää-
räyksistä sekä lomarakennuksen sijainnin että sen korkeuden osalta. 

4. Rakennuslupa on myönnetty hankkeelle, joka on alueella olevan kaa-
van vastainen. 

5. Vanhan loma-asunnon purkamisen edellyttämää purkamistyön järjestä-
mistä ja purkamisjätteiden käsittelyä koskeva selvittämisvaatimus. 

 

Rakennustarkastaja on vaihtunut huhti-toukokuu 2017 vaihteessa. 

 

Rakennustarkastaja Mauri Kivelän ja rakennushankkeeseen ryhtyvän edusta-

jan Antti Kelottijärvi kanssa sovittiin puhelimitse 15.6.2017, että asian 

selvittämiseksi pidetään rakennushankepaikalla katselmus 21.6.2017 klo 13 

ja katselmus ilmoitetaan myös rakennushankkeeseen ryhtyvälle/ Pasi Pääk-
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kölä ja oikaisuvaatimuksen tehneelle/ Auli Karhunen (toimitettiin tieto 

sähköpostitse).  

 

Katselmuksessa olivat paikalla Pasi Pääkkölä (rakennushankkeeseen ryhty-

vä), Antti Kelottijärvi (vastaava työnjohtaja) ja Mauri Kivelä (rakennus-

tarkastaja): 

- todettiin, että kohteessa on suoritettuna maanrakennustöitä raken-

nuslupapäätöksen mukaisen asemapiirroksen osoittamalla rakennuksen 

alueella 

- todettiin, että rakennuslupapäätöksen mukainen sijainti on ranta-

asemakaavan vastainen, koska sijainti on rakennusalan ulkopuolella 

- todettiin, että rakennustarkastaja tulee esittämään lautakunnalle 

rakennusluvan 2017-0002 kumoamista ranta-asemakaavan vastaisena 

- sovittiin, että Antti Kelottijärvi laatii uuden asemapiirroksen 

ranta-asemakaavan mukaisena ja toimittaa rakennushankkeeseen ryhty-

vän puolesta uuden rakennuslupahakemuksen rakennusvalvonnan käsit-

telyyn (ranta-asemakaavan mukaisena) 

- sovittiin, että rakennushankkeeseen ryhtyvän mahdollisen maaraken-

nustyön lisäkustannusten osalta rakennustarkastaja toimittaa tiedon 

tekniselle johtajalle. 

 

 

 

Liitteet: 

1 Auli Karhusen huomautus rakennuslupahakemukseen 

2 Auli Karhusen oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen 2017-0002 

3 Pasi Pääkkölän vastine   

4 Ylikyrön ranta-asemakaava rakennuspaikan kohdalta ja määräykset 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Pasi Pääkkölä 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk  23§ Teknisen lautakunnan alaisten menokohtien käyttötalousbud-

jetin toteutuminen 1-6/2017. 

 

 

 

Päätös 

 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-6/2017 tarkastelun 

tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle. 

 

Selostus  

___________ 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2017 kh 23.1.2017, kohta 4. 

 

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja tytäryhtiöiden 

on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle päävastuu-

alueittain osavuosikatsaus lomakepohjalla, joka löytyy 

T/Yleinen/Talous/Muut (pohjat ym.)/ Osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus toi-

mitetaan edellä mainituille kolme kertaa vuodessa: tammi–maaliskuulta 

11.4. mennessä, tammi-kesäkuulta 7.8. mennessä ja tammi–syyskuulta 6.10. 

mennessä. Lisäksi päävastuualueiden tulee seurata toteutumista kuukausit-

tain. 

_____________ 

 

Liitteenä 1/§ on osavuosikatsaus 1-6/2017, vertailukelpoisuuden vuoksi 

lakanneen teknisen lautakunnan menokohdista. 

 

Toteuma noudattaa edellisten vuosien kaavaa, tulopuoli laahaa mm. maa-

vuokrien ja kaukolämpölaskutuksen jaksotuksen vuoksi eikä todennäköisesti 

toteudu kokonaan, johtuen maanmyynnintulojen budjetoinnista. Menopuoli 

pysyy ennusteen mukaan budjetoidussa, henkilöstökuluissa on huomioitu +6% 

lomapalkkavelka. Palveluiden ostoissa näkyy tampparin iso remontti ja 

aurauskulut talven olosuhteiden vuoksi. Tämänhetkisen ennusteen mukaan 

toimintakate pysyy kuitenkin budjetoidussa. 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk  24§ Investointiohjelman toteutuminen 1-6/2017 

 

 

Päätös 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee investointiohjelma toteutumisen 1-6/2017 

tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallituk-

selle. 

 

Selostus  

 

Liitteenä 1/§ on investointiohjelma toteutuminen, liite käydään läpi ko-

kouksessa.  

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk  25§ Esitys vuoden 2018 investointiohjelmaan Kilpisjärven moni-

toimitalon pihalla olevan leikkikentän aitaamiseksi sekä sen ja kaukalo 

alueen valaistuksen uusimiseksi. 

 

 

Päätös 

 

 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle vuoden 2018 investoin-

tiohjelmaan 24 000 €, Kilpisjärven monitoimitalon pihalla olevan leikki-

alueen aitaamiseksi sekä sen ja kaukalo alueen valaistuksen uusimiseksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.6.2017 §215 palauttanut Kilpisjärven 

monitoimitalon leikkikenttä-alueen aitaamisasian. Huomioitavaa on että 

palautuspäätöksessä mainittu ei turvallinen esitys on, liitteiden mukais-

ten tahojen mukaan turvallinen ratkaisu. 

 

Asiasta on pyydetty Aluehallintovirastolta lausunto. Aluehallintoviraston 

lausunto 16.6.2017: 

”Varhaiskasvatuslain (909/2012) 8 §:n 2 momentin mukaan aluehallintovi-

rastolle kuuluvat lasten päivähoidon suunnittelu, ohjaus ja valvonta toi-

mialueellaan. 

 

Varhaiskasvatuslain 6 §:n mukaan varhaiskasvatusympäristön on oltava ke-

hittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä 

ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava 

asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. 

 

Päiväkotien suunnittelua ohjaavan RT kortin 96–11003 mukaan (s.27): 

 

Lasten käytössä oleva piha-alue tulee aidata. Aidan käyntiporttien tulee 

olla noin 1000 mm leveitä ja lisäksi huoltoajoa varten, kuten hiekan 

vaihto ja talven lumityöt, aidassa tulee olla noin 3000 mm leveä ja port-

ti, joka voidaan toteuttaa myös irrotettavana aidan osana. Portin luki-

tuksen tulee olla sellainen, etteivät lapset saa sitä helposti auki. Tur-

vallisuutta lisää portissa oleva lasten korkeudelle tehty kurkistusikku-

na. Ohjeeseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa: 

https://www.rakennustieto.fi/kortisto/rt/kortit/11003.html.stx 

 

Edellä mainituilla perusteilla aluehallintovirasto yhtyy Creatistic Oy:n 

antamaan suositukseen aidan rakentamisesta Kilpisjärven ryhmäperhepäivä-

kodin piha-alueen ympärille.” 

 

Edellä mainittuun Aluehallintoviraston lausuntoon viitaten vs. varhais-

kasvatusohjaaja Säde Hautamäki edellyttää aidan rakentamista ennen ryhmä-

perhepäiväkodin piha-alueen käyttöönottoa.  

 

Liitteenä on myös rakennustarkastajan käyttöönottokatselmusptk. 7.8.2017 

missä on maininta loppukatselmuksesta 25.7.2017 kohta 1. Piha-alueen tur-
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vallisuusselvitys tehtävä leikkikenttäalueen osalta (valaistus, aitaus/ 

Tsahkalojan) ja kaukalon reuna-alueiden turvallisuus pihan käytön yhtey-

dessä. 

 

Liitteen 4/§ mukaisen aidan rakentamisen ka. on 17 000€. Tämän lisäksi 

kaukalon ja samalla leikkikenttäalueen valaistus on uusittava. 

Olemassa ollut valaistuksen syöttökaapelointi ja työmaakeskus on purettu, 

leikkialueella olevalle valaisinpylväälle tulee valmiina uudesta raken-

nuksesta valaistuksen syöttö- ja ohjauskaapelointi. Olemassa olevien va-

laisinpylväiden maakaapelointi on mittauksissa todettu vaurioituneeksi. 

Kaukalon valaistukseen varataan 4kpl ja leikkialueelle 2kpl valaisimia. 

 

Valaistukseen tarvittavien: 6kpl led-valaisinta (n. 200W), valaisinpyl-

väät, maakaapelointi sekä asennustöiden ka. on 7000€.  

 

Tällä hetkellä leikki- ja kaukaloalue on aidattu pois käytöstä, eikä alu-

eella ole erikseen valaistusta. Työt tulisi suorittaa kesän 2018 aikana 

koska mahdollisesta investointimäärärahan siirrosta vuodelle 2017 päättä-

vä valtuusto on lokakuussa eikä töitä ehdittäisi suorittaa sulanmaan ai-

kana 2017. 

 

Liite 1/§12, AVI:n lausunto alueen aitaamisesta. 

Liite 2/§12, Creatistic Oy, turvallisuustarkastusraportti. 

Liite 3/§12, Rakennustarkastajan käyttöönottokatselmusptk. 7.8.2017 

Liite 4/§12, Aitapiirustus 

 

 

Päätöshistoria: Khall 215 § / 2017 

_______________________________________________________________________ 

 

Khall 215 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen/Kilpisjärven monitoi- 

mitalo 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan siten, että Kilpisjärven 

monitoimitalossa otetaan huomioon vaatimukset turvallisesta alueesta, 

joka ei ole nykyinen esitetty ratkaisu. 

 

Käsittely 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja Säde Hautamäki, tekninen johtaja Kimmo Lämsä 

ja ma. lastentarhanopettaja Tiia Saatio kutsuttiin paikalle asiantunti- 

joina kuultavaksi. 

 

Birgitta Eira esitti, että asia palautetaan siten, että Kilpisjärven mo- 

nitoimitalossa otetaan huomioon vaatimukset turvallisesta alueesta, joka 

ei ole nykyinen esitetty ratkaisu. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä. 

 

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö 

kunnanhallitus yksimielisesti Birgitta Eiran palauttamisesityksen, mikä 

hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion 

investointiosaa muutetaan seuraavasti: 
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Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan 24000 euron määräraha kohtaan Kil- 

pisjärven monitoimitalo. Määräraha 24000 euroa siirretään kohteesta Jyp- 

pyrän kaavatie. 

 

Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollisena. Aloi- 

tuslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointimäärärahasta 

kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii tekninen johtaja. 

 

Selostus 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä on toimittanut 6.6.2017 esityksen Kilpisjär- 

ven monitoimitalon päivähoidontilan aidan rakentamisesta. 

 

Kilpisjärven monitoimitalon rakennusurakassa ei ole ollut päivähoidon 

vaatiman aidan rakentamista, koska aitaa/päivähoitotilaa ei palaneessa 

rakennuksessa ole ollut. 

 

Aita olisi aika perusteltu/tarpeellinen alueelle, koska leikkikentän ra- 

jaa takaosasta Tsahkaljoki. 

 

Rakennusurakoitsija lisätyötarjous metalliaidalle oli n.32 000€ ja puu- 

aidalle 19 700€ +maalaus. En ole hyväksynyt kumpaakaan vaihtoehtoa. 

 

Arkkitehdin esittämä aitatyyppi on: 

 

Nylofor 2D-SUPER (8/6/8mm) 1230 x 2500mm RAL 7016 Antrasiitinharmaa 

 

Ja portteja 2kpl 4 metriä leveitä ajoneuvoportteja : 

 

2-LEHTINEN AJOPORTTI K:1200 x L:4000mm ANTRASIITIN 

 

Sekä 2kpl 1metrin levyisiä käyntiportteja: 

 

1-LEHTINEN HENKILÖPORTTI K:1200 x L:1000mm ANTRASIITIN HARMAA 

 

Aidan pituus on n. 200m 

 

Ylläolevien tarvikkeiden hinta oli: n. 13 000€ Lisäksi: 

Asennus 160h*32€= 5120 € 

Kaivinkone 40hx65€/h= 2600 €  

Asennustarvikkeet 1erä*2500€= 2500 €  

  

Yhteensä: 23 220 

 

Tekninen johtaja esittää ko. rahan siirtämistä Jyppyrän kaavateistä, koh- 

teeseen Kilpisjärven monitoimitalo. 

Samalla anotaan investoinnin aloituslupaa kunnanhallitukselta mikäli kun- 

nanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan siirron. Vastuuviranhaltijana 

toimii tekninen johtaja. 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 26§  ESITYS VUODEN 2017 INVESTOINTIOHJELMAN KOH-

TEEN:099163 AUTOJEN UUSIMINEN, ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN 

KUNNANHALLITUKSELLE. 

 

 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle inves-

tointikohteen: 099163 Autojen uusiminen aloituslupaa seuraavasti:  

 

Kaikkien autojen osalta leasing-vaihtoehto tarkastellaan 2-3 auton 

vaihdon kanssa rinnan, mahdollisen hankintainvestoinnin määräraha 

on 30 000€. 

Leasing- / hankintavaihtoehdon vertailee vastuuviranhaltija kun-

nanjohtajan kanssa, valinta tehdään kokonaistaloudellisuuden pe-

rusteella. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Mauri Kivelä.  

 

Selostus:  

Vuoden 2017 investointiohjelmaan on varattu 30 000€ määräraha au-

tojen uusimista varten. Kunnan nykyiset autot 5kpl, ovat hankittu 

joulukuussa 2012 ja niillä on ajettu vuosittain n. 25000-30000km. 

Investointimäärärahalla on ollut tarkoitus vaihtaa 2-3 kpl ajoneu-

voja. 

 

 

 

 
Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 27 §  ANOMUS BUSSIPYSÄKIN RAKENTAMISESTA  

 

Päätös: 

Ehdotus: 

Elinvoimalautakunta päättää esittää Lapin ELY-keskukselle, että 

ELY-keskus rakentaa tarvittavan tielevikkeen Nunnasentie 299 koh-

dalle sekä antaa luvan pysäkkikatoksen sijoittamiselle. Enontekiön 

kunta rakentaa vaatimusten mukaisen pysäkkikatoksen ja asentaa sen 

ELY-keskuksen osoittamaan paikkaan.  

 

Ennen kuin pysäkkikatosta ruvetaan rakentamaan, tulee hakijan si-

toutua vastaamaan bussipysäkkikatoksen huollosta ja talvikunnossa-

pidosta vähintään liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen vaati-

musten mukaisesti. Tekninen toimi laatii sopimuksen bussipysäkin 

hoidosta ja huollosta. 

 

Selostus: 

Ely-keskus hallinnoi yleisiä tiealueita ja päättää bussipysäkin 

perustamisista. Bussipysäkki tarvitsee sijoituspaikalleen myös 

tielevikkeen, jonka rakentamisesta vastaa Ely-keskus. 

 

Kunnan toimesta on bussipysäkkikatos rakennettu ja asennettu Ely-

keskuksen suostumuksella osoitteeseen Ounastie 2740. 

 

Hakemus: 

Pigga Keskitalo on lähestynyt kuntaa seuraavalla viestillä. 

Hei, 

 

tarvitsemme bussipysäkin Nunnasentie 299 kohdalle. Usea lapsi kul-

kee tästä kouluun. Tarve pysäkille on, koska bussi tulee mutkasta 

ja alamäestä Nunnasesta meidän kohdalle. Tie on pimeä talvella. 

Kyseessä turvallisuus. Tarve lienee noin 15 vuotta yhteensä neljän 

lapsen kohdalla.  

 

Yt. Pigga ja Pekka Keskitalo 

Nunnasentie 299 

99420 Peltovuoma 
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Elinv.ltk 28 §  LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-

OIKEUDELLE KOSKIEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 18.5.2017 §62 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

 

Tekninen lautakunta päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-

oikeudelle liitteen 2/18§ mukaisen lausunnon. 

 

Selostus: 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt teknistä lautakuntaa 

antamaan lausunnon Anni-Marja Valkeapään ja Aarne Kultiman yhtei-

sen valituksen johdosta sekä liittämään asiakirjoihin valituksen-

alaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat, liite 1/18§. Vali-

tus koski teknisen lautakunnan päätöstä 18.5.2017 § 62 
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Elinv.ltk 29 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET (opetustoimi 

ja varhaiskasvatus) 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus: 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

 

Rehtori: 

- oppilaskuljetuspäätökset ajalta 1.8. – 

- opettajia koskevat päätökset ajalta 1.8. – 

- määräaikaisen saamenkielisen koulunkäynninohjaajan ottaminen, 

sijoituspaikkana Karesuvannon koulu 14.8.2017 alkaen 

- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus hylkäsi 

huoltajien valituksen 

- haettavaksi laitettu luokanopettajan määräaikainen virka (esi-

opetus, sijoituspaikka Hetan koulukeskus) nykyisen viranhaltijan 

tulevan lakisääteisen virkavapauden vuoksi 

- Maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen opettajaksi on valittu 

viranhaltijapäätöksellä 31.8.2017 …. (nimi annetaan tiedoksi ko-

kouksessa, koska valintahaastattelut ovat vasta esityslistan pos-

tituksen jälkeen 30.8.) 

 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja: 

- viranhaltijapäätökset ajalta 1.7-7.9.2017 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta  37 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Elinv.ltk 30 § ILMOITUSASIAT (opetustoimi ja varhaiskasvatus) 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta  38 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Elinv.ltk 31 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT (opetus-

toimi ja varhaiskasvatus) 
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Elinv.ltk 32 § PERUSOPETUKSEN SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN KÄYTÖN 

KEHITTÄMISEN JATKOHANKKEEN JA KUSTANNUSPAIKAN HYVÄKSYMINEN 

 

 

Päätös 

  

 

Päätösehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta hyväksyy Rievssat-kielikylpyä saameksi- hank-

keen jatkohankkeen Rievssat II, jolle on saatu rahoitusta opetus-

hallituksesta 30.000,-. Hankkeen omarahoitus on 7.500,-, joten 

hankkeen kokonaiskustannusarvioksi sivistyslautakunta hyväksyy 

37.500,- ajalle 22.6.2017 – 31.12.2018. Omarahoitusosuus katetaan 

koulutoimen talousarviosta kohdasta 022029 ja 022033. Hankkeen 

kustannuspaikaksi tulee 022041. 

 

Elinvoimalautakunta päättää laittaa auki saamenkielisen hanketyön-

tekijän paikan ajalle 2.10.2017 – 30.6.2018. Tehtävään vaaditaan 

soveltuva korkeakoulututkinto ja saamenkielen suullinen ja kirjal-

linen taito. Palkkaus KVTES:n mukaan. Henkilön on esitettävä Laki 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

(14.6.2002/504) mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaan-

ottamista. Tehtävässä noudatetaan 2 kk koeaikaa. 

 

 

Selostus:  

Enontekiön koulutoimessa toteutettiin syyslukukauden 2016 aikana 

Rievssat-kielikylpyä saameksi- hanke, josta valmistuneen raportin 

perusteella tehtiin perusopetuksen osalta uusi hankehakemus ope-

tushallitukseen keväällä 2017. 

 

Opetushallitus myönsi 22.6.2017 (17/578/2017 Valtionavustukset) 

hankkeelle 30.000,- valtionavustuksen, jonka ehtona on kunnan 

7.500,- omarahoitus. Hankkeen kohderyhmä on esiopetus ja perusope-

tus luokille 1. -9. 

 

Hankkeen tarkoitus on olemassa olevan laajamittaisen kaksikielisen 

esiopetuksen ja perusopetuksen laajentaminen ja kehittäminen sekä 

jatkumon turvaaminen. Kielirikasteista opetusta jatketaan ja kehi-

tetään kaikissa Enontekiön peruskouluissa. Hankkeessa myös tehdään 

suunnitelma saamenkielisen opetuksen kehittämiseksi. Hankkeeseen 

kuuluu mm. kouluttaminen, tiedottaminen, opetusmateriaalin luomi-

nen ja yhteistyö eri saamenopetuksesta vastaavien tahojen kanssa.  

Hankkeen tarkempi toteutustapa määritellään tehtäväkuvan laatimi-

sen yhteydessä, koska saatu määräraha on pienempi kuin hankkeelle 

alun perin suunniteltu ja haettu. Hankkeen toteuttajaksi palkataan 

hankerahalla saamenkielinen hanketyöntekijä. 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta  40 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Elinv.ltk 33 § OPPILASKULJETUSHAKEMUS S.G. 

 

 

Päätös 

  

 

Päätösehdotus (rehtori): 

Sivistyslautakunta toteaa, että Aslat-Johan Keskitalolle (esikou-

lu) kuuluu maksuton oppilaskuljetus, koska koulumatka on yli 5 km. 

Oppilaskuljetus on aamuisin Nunnasesta Peltovuomaan kulkevassa 

linja-autossa ja iltapäivisin taksilla kotiin asti. 

 

Sivistyslautakunta ei järjestä aamuisin oppilaskuljetusta 700 met-

rin matkalle kotoa linja-autolle, koska maksuton koulukuljetus 

myönnetään ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Ensisijainen 

kuljetusmuoto perusopetuksen oppilaille on linja-auto. Koulukulje-

tus ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta. Kunnan velvollisuutena 

ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voi-

daan järjestää vain osalle matkasta. Omavastuumatkana oppilas vel-

voitetaan kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta linja-

autopysäkille tai taksireitin varteen, ellei koulumatkaan päivit-

täin käytetty aika ylity tai oppilaan terveydentila muuta vaadi 

tai ko. tieosuus ole todettu vaaralliseksi. Näillä järjestelyillä 

hakemuksessa mainitun oppilaan kulkemiseen käyttämä aika ei ylitä 

lainmukaista aikaa ja tie ei ole koulutoimen arvion mukaan vaaral-

linen. 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunnalle on tullut seuraava hakemus: 

 

”Sivistyslautakunta 29.5.2017 

 

Haen Aslat-Johan Keskitalolle kodin ja koulun väliselle koulumat-

kalle koulukuljetuksen lukuvuodelle 2017 – 2018. Aslat-Johan 

aloittaa esikoulun elokuussa 2017 Peltovuoman koulussa. 

Aslat-Johanin kotoa osoitteesta Topintie 67 on tienlaitaan linja-

autolle Nunnasentielle n. 700 metriä matkaa. Lisäksi kotipihalta 

Nunnasentielle johtava tie (700 metriä) on talvella pimeä ja vaa-

rallinen esikoululaiselle. 

 

Terveisin 

Sari Guttorm” 

 

Koulutoimen osalta on tarkastettu tie paikan päällä elokuun alus-

sa. Tiellä ei ole valaistusta ja liikenne on hiljainen, joten sel-

keää vaarallisuutta kuvaavaa tekijää ei käyntiarvion mukaan ole 

olemassa. Poliisi tekee tarvittaessa virallisen arvion tien vaa-

rallisuudesta.  
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Hakemusta ei ole kesän aikana käsitelty elinvoimalautakunnassa 

esittelijän virkavapaudesta johtuen. 

 

Tiedoksi 

Sari Guttorm 

Peltovuoman koulu 
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Elinv.ltk 34 § OPPILASKULJETUSHAKEMUS K.S. (ei-julk., laki vi-

ranomaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 

 

 

Pykälän sisältö liitteessä. 
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Elinv.ltk 35 § OPPILASKULJETUSHAKEMUS T.A (ei-julk., laki vi-

ranomaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 

 

 

Pykälän sisältö liitteessä. 
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Elinv.ltk 36 §  OPPILASKULJETUSHAKEMUS P.K. 

 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta hyväksyy maksuttoman oppilaskuljetuksen Aile 

Keskitalolle iän ja koulumatkan pituuden perusteella aamuisin lin-

ja-autoon (linja-autossa kokonaishinta, ei aiheudu lisäkustannuk-

sia) ja iltapäivisin taksiin mikäli olemassa olevaan kuljetukseen 

mahtuu ilman lisähintaa ja kuljettaja hyväksyy lisäkuljetettavan.

  

 

Selostus:  

Sähköpostissa on tullut seuraava hakemus: 

 

” Haen Ailelle aamukyydin ja niiltä osin iltapäivällä, kun mahtuu 

taksiin ja on muuta kuljetusta. Syy haastava koulumatka, pimeä 

tie. 

Yt. Pigga Keskitalo” 

 

Oppilaan koulumatkan pituus on alle 5 km (4,2 km), joten hänelle 

ei perusopetuslain § 32 mukaan kuulu matkan perusteella maksuton 

oppilaskuljetus. 

 

Tiedoksi Pigga Keskitalo 

 Peltovuoman koulu 
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Elinv.ltk 37 § LIIKENNEJÄRJESTELYT HETAN KOULUKESKUKSESSA 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta päättää laittaa vireille liikennejärjestely-

muutokset koskien Hetan koulukeskuksen aluetta. Koulukeskuksen op-

pilaskuljetusten järjestelyt muutetaan siten, että huoltajien ta-

holta tapahtuva kuljettaminen sallitaan vain B-rakennuksen taakse 

tehtävälle pysäköintialueelle ja koulukeskuksen pihaan B-

rakennuksen eteen saavat ajaa vain viralliset oppilaskuljetuksiin 

liittyvät taksit ja linja-autot. 

 

Selostus: 

Liikenneturvallisuustyöryhmä keskusteli Hetan koulukeskuksen lii-

kennejärjestelyistä kokouksessaan 16.8.2017. Koulukeskuksessa op-

pilaskuljetukset ja huoltajien kuljetukset ruuhkauttavat aamuisin 

B-rakennuksen edustan aiheuttaen selkeitä vaaratilanteita. 

 

Työryhmä tarkasti alueen ja totesi, että tilannetta voidaan paran-

taa keskittämällä huoltajien omilla autoilla tapahtuvat oppilaiden 

tuonnit ja hakemiset B-rakennuksen taakse tien laitaan. Tien vie-

reen tulisi tehdä pieni levennys maansiirtona ja merkitä paikka 

liikennemerkillä. Koulualueen pihalle sallitaan vain virallisten 

oppilaskuljetusten tuominen takseilla ja linja-autoilla. Ne jättä-

vät jonossa oppilaat turvallisesti B-rakennuksen eteen. 
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Elinv.ltk 38 § OSAVUOSIKATSAUKSET/KOULUTOIMI JA VARHAISKASVATUS 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori ja vs.varhaiskasvatusohjaaja): 

Elinvoimalautakunnalle annetaan tiedoksi koulutoimen ja varhais-

kasvatukset osavuosikatsaukset ajalta 1.1. – 30.6.2017. Elivoima-

lautakunnalla ei ole ollut kokousta, joten ilmoitusta ei ole voitu 

antaa ennen määräpäivää 7.8. 

 

Selostus: 

Enontekiön v. 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan 

talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja tytäryh-

tiöiden on toimitettava tarkastus-lautakunnalle ja kunnanhallituk-

selle päävastuualueittain osavuosikatsaus lomakepohjalla. Osavuo-

sikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa vuodessa: 

tammi–maaliskuulta 11.4. mennessä, tammi-kesäkuulta 7.8. mennessä 

ja tammi–syyskuulta 6.10. mennessä. Lisäksi päävastuualueiden tu-

lee seurata toteutumista kuukausittain. 
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Elinv.ltk 39 § YLITYSANOMUS/KOULUTOIMI 

 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –

valtuustolle, että se myöntää koulutoimen talousarvioon vuodelle 

2017 ylitysoikeutta 112.000,-. 

 

 

Selostus: 

Opetustoimelle vuodelle 2017 annettu raami on 2.841.030,-. Vuoden 

2016 tilinpäätös eli toteutuma oli 3.018.340,-. Sivistyslautakunta 

totesi vuoden 2016 syksyllä, että sille v. 2017 annettu raami on 

liian pieni ja lautakunta ei yksin pysty tekemään niitä toiminnal-

lisia muutoksia, joita raamiin pääsemiseksi tarvitaan.  

 

Koulutoimen budjetissa on tulossa seuraavat ylitykset: 

- koulukeskuksen taksikulut (varattu 173.950,-), toteutuma 

25.8.2017 136.571,- (vuonna 2016 toteutuma oli 249.675,-), 

tarvitaan lisää 76.000,-, vaikka odotustunteja, huoltajien 

kuljetuksia ym. järjestelyitä on tehty.  

- henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkkaus Hetan koulu-

keskukseen, lisämäärärahan tarve 10.000,-  

- maahanmuuttajien peruskoulutuksen järjestäminen, lisämäärära-

han tarve 14.000,- 

- äitiysloman sijainen 12.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta  48 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Elinv.ltk  40 § OIKAISUPYYNTÖ/PIGGA JA PEKKA KESKITALO (Ei-julk, 

laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24, kohta 25) 

 

 
Pykälän sisältö liitteessä. 
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Elinv.ltk 41 § VIRKAVAPAUSHAKEMUS/Berit-Ellen Juuso 

 

Päätös: 

 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta ei myönnä Berit-Ellen Juusolle virkavapautta 

ajalle 1.10.2017 – 31.7.2019, koska saamenkielinen opetus on tur-

vattava pitkäjänteisesti ja muodollisesti kelpoisten sijaisten 

saaminen on vaikeaa. Asiasta on kunnanhallituksen ennakkotapaus-

päätös viime keväältä (otto-oikeuspäätökset, sm-virat Karesuvan-

to).  

 

Perusteluna on myös se, että Berit-Ellen Juuso on ollut lakisää-

teisellä virkavapaalla ajalla 25.4. – 5.6.2010, 13.8.2010 – 

4.6.2011 ja 11.10.2013 – 31.12.2013 ja harkinnanvaraisella virka-

vapaalla ajalla 1.1. – 31.5.2014 ja syksyllä 2014 47 pv ja kevääl-

lä 2015 48 pv. Samalle viranhaltijalle ei voida myöntää useita 

pitkiä virkavapauksia lyhyen ajan sisällä oppilaiden saamenkieli-

sen opetuksen jatkuvuuden kärsimättä. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut liitteenä oleva anomus palkatto-

masta virkavapaudesta ajalle 1.10.2017 – 31.7.2019. Liite. 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön § 43 kohdan 6 mukaan ”Mikäli 

virkavapaus ylittää vuoden tai se jatkuisi uuden hakemuksen perus-

teella, on asia ko. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä 

henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.”  

 

Saamenkielisten opettajien virkavapauksia ja virkasiirtoja käsi-

teltiin Enontekiön kunnanhallituksessa viime keväänä. Kunnanhalli-

tus totesi tuolloin esillä olleen Karesuvannon koulun ja saamen-

kielisten opettajien virkavapauksien osalta, että pyritään etsi-

mään pitemmälle aikavälille kestävä kokonaisratkaisu kyseisen kou-

lun saamenkielisen opetuksen turvaamiseksi. Nyt on koulukeskuksen 

kohdalla vastaava tilanne, että opettajalle myönnettävä virkava-

paus vaikeuttaa saamenkielisen opetuksen järjestämistä pitkäjän-

teisesti. 
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Elinv.ltk § 42 PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUN-

NITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta hyväksyy perusopetuksen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman liitteen mukaisesti. 

 

 

Selostus: 

Opetushallitus on päättänyt perusopetukseen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2015 noudatettavaksi 1.8.2016 alkaen. 

Enontekiölle tulee perusopetukseen maahanmuuttajaoppilaita syksyn 

2017 aikana, joen kunnassa on hyväksyttävä opetukseen opetussuun-

nitelma. 
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Elinv.ltk 43 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 

 


