
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  

Kunnanvaltuusto    

 

KOKOUSAIKA Torstai 27.2.2014 klo 17.00-19.22 

 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

SAAPUVILLA  Alamattila Jaakko   Kimmel Miliza 

OLLEET JÄSENET  Alatörmänen Seppo   Kotavuopio Kari 

 Eira Birgitta   Kultima Elli-Maria 

 Eira-Keskitalo Satu-Marja  Kurkela Outi 

 Hautamäki Helinä   Mäkitalo Pentti 

 Juuso Berit-Ellen   Näkkäläjärvi Janne 

 Keinovaara Ulla   Ranta Hannu 

 Keskitalo Sari   Syväjärvi Ulla-Maija 

 Keskitalo Tuomas  Peltovuoma Alpo vv  

     Juuso Per-Oula vv 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA Kärnä Mikko, kunnanjohtaja 

OLLEET  Korva Pia, pöytäkirjanpitäjä 

  Tonteri Antti kunnanhallituksen jäsen 

  Mikkola Marko, Enontekiön Kehitys Oy toimitusjohtaja 

  Kauppinen Heikki, maaseutupäällikkö 

   

ASIAT  1 § - 11 §  

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS  Seppo Alatörmänen  Pia Korva  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

     §1-§7, §9-§11 

 

     Mikko Kärnä 

     pöytäkirjanpitäjä 8 § 

  

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  Alpo Peltovuoma  Berit-Ellen Juuso 

  

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  6.3.2014 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto 27.2.2014 2 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

 

ASIALISTA  

 

 1 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 2 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 3 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 4 §  Enontekiön kunnan vuosikello 2014 

 5 §  Vuoden 2013 valtuustoaloitteiden käsittely 

 6 §  Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäval-

tuuston jäsenten vaali 

 7 §  Enontekiön kunnan tarkastussäännön muuttaminen 

 8 §  Omavelkaisen takauksen myöntäminen Enontekiön Sähkö Oy:n lai-

nalle 

 9 §  Teknisen lautakunnan perimien rakennusvalvonta-, maa-

aineslain ja ympäristösuojeluviranomaisen taksojen tarkistus 

10 §  Lisätalousarvio vuoden 2014 investointiosaan 

11 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Satu-Marja Eira-

Keskitalon tilalla on Alpo Peltovuoma ja Hannu Rannan tilalla Per-Oula 

Juuso. Birgitta Eira oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumisel-

le, mutta hänelle varajäsenekseen kutsuttu Saila Kuukasjärvi ei ollut 

paikalla.  

Puheenjohtaja totesikin, että kokouksessa on läsnä 12 varsinaista val-

tuutettua ja 2 varavaltuutettu. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 19.2.2014 ja lähe-

tetty samana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäse-

nille, kunnanjohtajalle ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähin-

tään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla ko-

koon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA ESITYSLISTAAN 

MAHDOLLISESTI TEHTÄVÄT MUUTOKSET 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan 

esityksestä Alpo Peltovuoma ja Miliza Kimmelin esityksestä Berit-Ellen 

Juuso.   

Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei esitetty. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 6.3.2014 mennessä. Pöytäkirja pide-

tään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä 

klo 14.00 alkaen virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkir-

janpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan al-

lekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi va-

littujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan 

mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien va-

linnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kii-

reellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, 

joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireelli-

syyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokoukses-

sa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on 

tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää 

valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmis-

tellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistel-

lun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisel-

la enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsi-

tellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esi-

tyslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä Enontekiön Kehitys Oy:n uusi 

toimitusjohtaja, Marko Mikkola, esittäytyi valtuustolle. 

 

Kunnanvaltuusto päätti pitää tauon klo. 17.23-17.40. Tauon jälkeen 

suoritetun nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jat-

kuu laillisena ja päätösvaltaisena aikaisemmalla kokoonpanolla. 

 

Maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen esitteli maaseutuhallintoa ja sen 

toimintaa kunnanvaltuustolle. 
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Kvalt 3 § KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kunnanvaltuuston puheenjohta-

jaksi Seppo Alatörmäsen, I varapuheenjohtajaksi Pentti Mäkitalon ja II 

varapuheenjohtajaksi Berit-Ellen Juuson. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti Keskustan, Kokoomuksen ja Kristillisdemo-

kraattien teknisen vaaliliiton esityksenä kunnanvaltuuston puheenjoh-

tajaksi Seppo Alatörmästä ja I varapuheenjohtajaksi Pentti Mäkitaloa.  

 

Miliza Kimmel esitti Johtti Sápmelaččat rs:n ja Vihreiden teknisen 

vaaliliiton esityksenä kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajaksi Berit-

Ellen Juusoa.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 13.1.2014 § 2 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto va-

litsee keskuudestaan vuodelle 2014 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja 

toisen varapuheenjohtajan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 

keskuudestaan vuodelle 2014 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 

varapuheenjohtajan. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee  

keskuudestaan puheenjohtajan sekä tarpeellisen määrän varapuheenjohta-

jia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimi-

kaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-

toimituksessa. 

 

Enontekiön kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuustossa 

on kaksi varapuheenjohtajaa.  
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Kvalt 4 § ENONTEKIÖN KUNNAN VUOSIKELLO 2014 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunnanvaltuusto kokoontuu 

keskiviikkoisin seuraavasti: 

9.4.2014, 17.6.2014, 1.10.2014, 12.11.2014 ja 3.12.2014. 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti pitää kunnanvaltuuston kokouksia myös 

sivukylissä edellisen vuoden tapaan. Kylissä pidettävien kokousten ko-

kouspäivistä, kokouspaikoista ja kellonajoista ilmoitetaan valtuute-

tuille erikseen. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että valtuuston kokoukset pidettäisiin pää-

sääntöisesti keskiviikkoisin, jolloin liitteessä esitetyt valtuuston 

kokouspäivät tulisi siirtää yhden päivän aikaisemmaksi. Edelleen hän 

esitti, että lokakuun valtuuston kokous pidettäisiin Peltovuomassa, 

Peltovuoman koululla. Elli-Maria Kultima kannatti Jaakko Alamattilan 

esitystä. Ulla Keinovaara esitti, että kunnanvaltuuston kokous pidet-

täisiin myös Ylikyrössä, Vuontispirtillä. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 13.1.2014 § 9 

 

Päätös 

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että 

kunnanhallituksen kokous 7.4 muutetaan pidettäväksi 31.3, kokous 15.9. 

muutetaan pidettäväksi 22.9 ja kokous 13.10 muutetaan pidettäväksi 

6.10. Kunnanvaltuuston kokoukseksi esitetty kokouspäivä 25.9 muutetaan 

pidettäväksi 2.10. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa hallituksen kokouspäivät esitetyn mu-

kaisesti. 

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa esite-

tyt valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Selostus 

 

Vuosikellolla tarkoitetaan Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapah-

tuvien toimintojen aikataulua, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä 

pidemmän aikajakson aikana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla 

tämä helpottaa ja jäntevöittää esimerkiksi lautakuntien ja kunnanhal-

lituksen kokousten yhteensovittamista, jonka tulisi tapahtua siten, 

että lautakunnilta saadaan käsiteltävänä olevat asiat hyvissä ajoin 

kunnanhallitukselle ja sieltä edelleen valtuustolle. 
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Vuosikellon aikataulutusta voidaan vuoden kuluessa jatkuvasti tarken-

taa, mutta vuoden alussa vuosikelloon olisi hyvä merkitä ainakin suun-

nittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokoontu-

miset sekä tärkeät määräajat, kuten seuraavan vuoden talousarvion ja –

suunnitelman valmisteluaikataulu.  

 

Vuosikello siirretään yleiseksi sähköpostikalenteriksi sen tultua vah-

vistetuksi.  

 

 

Liite 1 Vuosikello  
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Kvalt 5 § VUODEN 2013 VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se merkitsee aloitteiden 

johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi sekä toteaa aloitteet 1,2,4,6 ja 

7 loppuun käsitellyiksi. Valtuustoaloitteiden 3 ja 5 osalta kunnanval-

tuusto päätti jatkaa valmistelua.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 17.2.2014 § 26 

 

Päätös 

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että Ulla-Maija Syväjärven valtuustoaloitteen 

numero 2 käsittelyä jatketaan. Birgitta Eiran esitystä ei kannatettu. 

  

Mikko Kärnä täydensi kunnanhallituksen selostusta liittyen Ulla-Maija 

Syväjärven aloitteeseen seuraavasti: ”Enontekiön kunta järjestää pal-

velut sotilasvammalain tarkoittamille henkilöille lainsäädännön mukai-

sesti. Veteraanien avopalveluiden kustannukset eivät näy erikseen ta-

lousarviossa, koska niiden netto on sotilasvammalain 6a pykälän mukai-

sesti 0 euroa. Rintamatunnuksen tai erityisryhmätunnuksen omaavia hen-

kilöitä on Enontekiöllä elossa enää noin 10 henkilöä ja sotainvalideja 

vielä vähemmän. Edelleen perusturvalautakunta on päättänyt, että rin-

tamaveteraanitunnuksen tai erityisryhmätunnuksen omaavilta ei peritä 

asiakasmaksuja kotipalvelussa.” 

 

Lisäksi kunnanhallitus esitti valmistelijoille kiitokset valtuusto-

aloitteiden nopeasta käsittelystä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta valtuustoaloitteet 1,2,4,6 ja 7 loppuun 

käsitellyksi sekä jatkaa valtuustoaloitteiden 3 ja 5 osalta valmiste-

lua kunnanhallituksen päätösten mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloittei-

den johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi sekä toteaa aloitteet 

1,2,4,6 ja 7 loppuun käsitellyiksi. Muiden aloitteiden osalta valmis-

telua jatketaan kunnanhallituksen päätösten mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus  

Vuonna 2013 on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet ja niiden johdosta 

on tehty seuraavat toimenpiteet: 
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1. Satu-Marja Eira-Keskitalo teki 4.4.2013 valtuustoaloitteen, jossa 

hän esitti että kunnan kaikki kiinteistöt tarkastetaan ja laaditaan 

peruskorjausohjelma milloin mitäkin kiinteistöä tarvitsee peruskorja-

usta ja minkälaista peruskorjausta. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt saman valtuustoaloitteen jo 

20.6.2012 ja kunnanhallitus on käsitellyt sen 14.10.2013 § 291. Kun-

nanhallitus totesi tuolloin, että kunnan kiinteistöjen peruskorjauksia 

käsitellään vuonna 2013 nimetyn taloustoimikunnan kokouksissa. Tulevi-

en viiden vuoden investointisuunnitelmiin on sisällytetty eri kiin-

teistöjen peruskorjauksia sekä esitetty varattavaksi määräraha eritte-

lemättömiin vuosittaisiin huoltokorjauksiin. Kunnanvaltuusto on käsi-

tellyt aloitteet vuodelta 2012 13.12.2013 § 80 ja todennut asian lop-

puun käsitellyksi. Kunnanvaltuusto on samassa kokouksessa talousarvion 

käsittelyn yhteydessä päättänyt myöntää investointiosaan em. tarkoi-

tukseen 30.000 euron määrärahan.  

 

2. Ulla-Maija Syväjärvi teki 22.4.2013 valtuustoaloitteen lottien sekä 

rintamaveteraanien ja heidän leskiensä kotona asumisen avustamisesta 

ja tukemisesta vammaislain tapaan heti. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.9.2013 § 257 käsitellyt aloitetta 

ja päätöksessään todennut seuraavaa: Enontekiön kunta tukee Tornion 

sairaskotisäätiölle maksettavan kuntalisän muodossa lottien ja rinta-

maveteraanien ja heidän leskiensä kotona asumista. Lisäksi perusturva-

lautakunta maksaa asiakasmaksun rintamatunnuksen tai erityisryhmien 

kuntoutuspäätöksen omaavien puolesta suoraan Tornion Sairaskotisääti-

ölle.   

  

3. Pentti Mäkitalo teki 17.6.2013 valtuustoaloitteen, jossa hän esit-

ti, että Enontekiön kunnan tulisi selvittää, saadaanko kirjastoauton 

sijoituspaikaksi vastavuoroisesti Enontekiö. Tämä voisi tuoda työpaik-

koja kuntaan. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.9.2013 § 258 käsitellyt aloitetta 

ja päättänyt antaa asian selvittämisen sivistystoimen tehtäväksi.  

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.10.13 § 92 / talousarvioehdo-

tuksen yhteydessä käsitellyt asiaa ja todennut, että sivistyslautakun-

nan toimesta selvitetään kesällä 2013 tehtyyn valtuustoaloitteeseen 

liittyen, voiko kirjastoauton kotipaikka olla tulevaisuudessa Enonte-

kiö ja miten osakaskuntien kirjastojen ja kirjastoauton hallinto voi-

daan järjestää. 

 

Kirjastonhoitaja Anneli Aro on lisäksi antanut asiasta seuraavan sel-

vityksen: viime vuoden lokakuussa on tehty hankehakemus 

ELY:lle/AVI:lle, "Storfjord mukaan ja hallinto(ko) Hettaan", löytyy 

netistä osoitteesta hankkeet.kirjastot.fi. Odottelemme päätöstä nyt 

alkuvuodesta. Mikäli hankerahoitusta ei tule, selvitystyö tehdään 
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muulla tavoin tämän vuoden aikana. Selvitystyön tekeminen on kirjattu 

tavoitteeksi tämän vuoden talousarvioesitykseen. 

 

4. Helinä Hautamäki teki 17.6.2013 valtuustoaloitteen jossa hän   

esitti, että Enontekiön kunta esittäisi Tiehallinnolle kunnan alueella 

sijaitsevien vilkasliikenteisten tiealueiden turvaväli-

liikennemerkkien asentamisesta tieliikenteen turvallisuuden parantami-

seksi. Esimerkkinä voisi toimia Norjan mallin mukaiset turvavyömerkit. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.9.2013 § 259 käsitellyt aloitetta 

ja päättänyt tehdä Tiehallinnolle esityksen turvaväli-liikennemerkkien 

asentamisesta kunnan alueella sijaitseville vilkasliikenteisille teil-

le. 

 

Ely-keskus on lausunnossaan 17.12.2013 todennut, että Lapin elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-

vastuualue ei pidä tarpeellisena asentaa turvaväliliikennemerkkejä 

Norjaan meneville maanteille. 

 

5. Birgitta Eira uudisti 17.6.2013 aikaisemmin tehdyn valtuustoaloit-

teen, että Kilpisjärvelle saataisiin muistolehto. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.10.2013 § 302 käsitellyt aloitetta 

ja päättänyt antaa asian selvittämisen teknisen toimen ja Enontekiön 

seurakunnan tehtäväksi siten, että tekninen toimi ja Enontekiön seura-

kunta tarkastelisivat mahdollisuutta perustaa muistolehto Kilpisjär-

vellä Lemmenniemen alueelle.  

 

6. Birgitta Eira jätti 14.11.2013 kirjallisen valtuustoaloitteen, jos-

sa hän esitti, että tarkistetaan ja listataan kaikki voimassa olevat 

latupoolien sopimukset, vastuualueet ja toimintatehtävät, kunnalle 

kuuluva ja hallinnassa oleva, olemassa oleva kalusto sekä niiden käyt-

tökohteet ja tarkoitukset.  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.11.2013 § 336 käsitellyt aloitetta 

ja päättänyt pyytää tekniseltä osastolta valtuustoaloitteen mukaiset 

selvitykset tammikuun 2014 loppuun mennessä. 

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.1.2014 käsitellyt asiaa, ja 

selvityksenään toteaa seuraavaa: 

Valtuustoaloite koski Enontekiön kunnan ja latupoolien välisiä sopi-

muksia sekä kunnalle kuuluva ja hallinnassa oleva kalusto sekä niiden 

käyttökohteet ja tarkoitukset. 

 

1. Enontekiön kunnalla on 12.12.2011 allekirjoitettu sopimus, joka 

koskee latureittien ja moottorikelkkaurien huoltoa Hetan kylän lähi-

alueella latujen osalta ja Hetasta lähtevien moottorikelkkaurien osal-

ta. (Liite ne. 1) 
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Sopijapuolten välillä pidettiin neuvottelu 3.1.2012 jossa sovittiin 

alkuvuoden aikaisesta latujen viikonlopun ajan auki pidosta vuoden 

2012 osalta. Neuvottelussa päästiin sopuratkaisuun. (neuvottelupöytä-

kirja liitteenä no. 2) 

 

Sopijapuolten välillä pidettiin 4.1.2013 toinen neuvottelu, jossa tar-

kennettiin aiemmin 12.12 2011 tehdyn sopimuksen soveltamista. Neuvot-

telussa sovittiin aiemmin tehdyn sopimuksen vastavuoroisesta korvaus-

tavasta. (neuvottelupöytäkirja liitteenä no. 3) 

 

Sopimusta tarkennettu ”Ostopalvelusopimuksella”, joka on allekirjoi-

tettu 20.02.2013. (Liite no 2) 

 

2. Moottorikelkkoja kunnalla on seuraavasti: 

- Hetta, ulkoilualueiden hoitajan käytössä. (kelkkoja nyt  2 

kpl kun toinen on korjattu, toinen uusi) 

- Karesuvanto, Yamaha Vigin II latujen kunnossapidossa kou-

lulla. 

- Peltovuoma, Lynx 520 latujen kunnossapidossa koululla. 

(huonokuntoinen, eri päätöksellä päätetään toisen kelkan 

siirto Hetasta) 

- Palojoensuu, Lynx 520 latujen kunnossapidossa. (huonokun-

toinen) 

 

3. Lisäksi kunnalla on ollut takauksia Kyrönperän Ladut ry:lle josta 

on jäljellä vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan 4000 € sekä Kilpisjärven 

ladut ry:lle, joka on maksanut velan pois, joten takaus ei ole enää 

voimassa. 

 

Selostuksessa esitetyt liitteet ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

7. Unto Kultima esitti 14.11.2013 suullisen valtuustoaloitteen, jossa 

hän esitti, että lautakuntien aloittamisaikoja tulisi tarkastella si-

ten, että ne pääsääntöisesti alkaisivat myöhemmin. 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.11.2013 § 337 käsitellyt aloitetta 

ja päättänyt pyytää valtuustoaloitteen johdosta lausunnot sivistyslau-

takunnalta, perusturvalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta. 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.12.2013 § 125 käsitellyt asiaa 

ja päätöksenään todennut että kokousaika tulee jatkossakin olemaan en-

sisijaisesti klo 14, mutta tilanteen vaatiessa ja kun jäsenille sopii, 

voidaan käyttää muutakin alkamisajankohtaa.  

Jäsenistä aina osalle tulee pitkä ajomatka kokouksen päälle, joten ko-

vin myöhäinen aloittamisajankohta on vaikea käytännössä. 

 

Lausuntonaan tekninen lautakunta toteaa seuraavaa: 

Tekninen lautakunta aloittaa kokoukset pääsääntöisesti klo 17.00. 

Tästä poiketaan vain asian luonteen tai erityissyyn niin vaatiessa. 

Tästä kokousjärjestelystä on sovittu lautakunnan sisällä ja aloitusai-
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ka on katsottu kohtuulliseksi kaikkien osapuolten osalta. Viikon koko-

uspäivä on yleensä tiistai mikä on sopinut parhaiten kaikille jäsenil-

le. Kokouspäivästä poiketaan vain erityisestä syystä ja siitä sovitaan 

puheenjohtajan kanssa. Tekninen lautakunta toteaa, että kokousjärjes-

telyistä on järkevintä päättää kunkin toimielimen sisällä jolloin voi-

daan huomioida jäsenten erityistarpeet, kulkuetäisyydet yms. tekijät. 

Teknisen lautakunnan mielestä teknisen lautakunnan kokouskäytäntöä ei 

ole syytä muuttaa. 

Perusturvalautakunta (10.2.2014 § 23) esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Perusturvalautakunnan kokous alkaa pääsääntöisesti klo 16.00. Kokous 

on voitu aloittaa myös klo 17.00, jos lautakunnan jäsenet niin ovat 

toivoneet.  

 

Luottamushenkilöinä toimivien pienten lasten vanhempien osalta myöhäi-

set kokoukset voivat olla ei-toivottavia. Jopa luottamustehtäviin ha-

keutumiseenkin voi vaikuttaa kokousten ajankohdat. Toivottavaa on, et-

tä luottamushenkilöksi voivat hakeutua monenlaisessa elämäntilanteessa 

elävät kuntalaiset.  

 

Kokoukseen osallistuvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta on 

huomioitava myös työaikalain säännökset työajan pituudesta ja vuoro-

kausilevosta, sekä työturvallisuuslain säännökset työnantajan huoleh-

timisvelvoitteesta työn kuormittavuuden vähentämiseksi.  Sosiaalitoi-

messa virka-aikainen päivystysvelvoite vaikeuttaa myöhäisiä kokouksia 

vastaavien vapaiden pitämistä virka-aikana, koska virka-aikana kii-

reellisiä asioita varten työssä pitää olla pätevyysvaatimukset täyttä-

vä sosiaalityöntekijä. Kunta on myös päättänyt, että kunta huomioi 

työntekijän elämäntilanteen virka- ja työsuhteessa. Täten myöhäiset 

kokoukset eivät välttämättä ole suotavia viranhaltijoiden osalta, jos 

tarkoituksena on perhetilanteen huomioiminen. 

 

Perusturvalautakunta toteaa, että keskustelulla kussakin toimielimessä 

on mahdollista löytää sopivat ratkaisut. 

Lisäksi pidettiin hyvänä käytäntönä, että kokouspäivä ilmoitetaan heti 

kun se on päätetty, vaikka esityslista ei tulekaan samanaikaisesti. 

Perusturvalautakunta päätti, että sen koollekutsumisessa noudatetaan 

tätä käytäntöä.  
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Kvalt 6 § MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 

YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VAALI 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet  

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

seuraavasti: 

 

Jäsen    Varajäsen 

Seppo Alatörmänen   Jaakko Alamattila 

Antti Tonteri   Helinä Hautamäki 

Ulla-Maija Syväjärvi  Ulla Keinovaara 

Leena Palojärvi   Tuomas Keskitalo 

Hannu Ranta   Janne Näkkäläjärvi 

Birgitta Eira   Virpi Labba 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti Keskustan, Kokoomuksen ja Kristillisdemo-

kraattien teknisen vaaliliiton esityksenä, että Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitaan jäsenet ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 

 

Jäsen    Varajäsen 

Seppo Alatörmänen   Jaakko Alamattila 

Antti Tonteri   Helinä Hautamäki 

Ulla-Maija Syväjärvi  Ulla Keinovaara 

Leena Palojärvi   Tuomas Keskitalo 

 

Berit-Ellen Juuso esitti Johtti Sápmelaččat rs:n ja Vihreiden teknisen 

vaaliliiton esityksenä, että Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kun-

tayhtymän yhtymävaltuustoon valitaan jäsenet ja heille henkilökohtai-

set varajäsenet seuraavasti: 

 

Jäsen    Varajäsen 

Hannu Ranta   Janne Näkkäläjärvi 

Birgitta Eira   Virpi Labba 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 17.2.2014 § 27 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudeksi 

1.1.2014-31.12.2016. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudeksi 

1.1.2014-31.12.2016. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

 

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuustossa on Enontekiön kunnasta 

kuusi (6) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston toimikausi on sama kuin kun-

nanvaltuuston. 

 

Uusi perussopimus on astunut voimaan 1.1.2014. 
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Kvalt 7 § ENONTEKIÖN KUNNAN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että tarkastussäännön 5 § muu-

tetaan seuraavaan muotoon: ”Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan 

esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten 

yhden JHTT -yhteisön tai JHTT -tilintarkastajan ja hänelle varatilin-

tarkastajan. Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksosta ja siitä, käytetään-

kö mahdollisia optiovuosia”. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 17.2.2014 § 28 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tarkastussään-

nön 5 § muutetaan seuraavaan muotoon: ”Valtuusto valitsee tarkastus-

lautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden tarkasta-

mista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT -tilintarkastajan ja hänel-

le varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksosta ja sii-

tä, käytetäänkö mahdollisia optiovuosia”. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tarkastussään-

nön 5 § muutetaan seuraavaan muotoon: ”Valtuusto valitsee tarkastus-

lautakunnan esityksestä 1-6 vuodeksi hallinnon ja talouden tarkasta-

mista varten yhden JHTT -yhteisön tai JHTT -tilintarkastajan ja hänel-

le varatilintarkastajan. Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksosta ja sii-

tä, käytetäänkö mahdollisia optiovuosia”. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnan tarkastussääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 

19.12.1996 ja astunut voimaan 1.1.1997. Tarkastussääntöä on tarkastet-

tu 2 §:n osalta (lautakunnan jäsenmäärä) 31.1.2013 § 11. 

 

Tarkastussäännön 5 § on voimassa olevassa sopimuksessa seuraava: 

TILINTARKASTAJAN VALINTA 

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vas-

taavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT–

yhteisön tai JHTT–tilintarkastajan ja hänelle varatilintarkastajan. 

 

Tarkastuspalveluja koskeva tarjouspyyntö on laadittu sopimuskauden ja 

sopimuksen voimassaolon osalta siten, että tarjoukseen sisältyy optio 

tilikausien 2017 ja 2018 tarkastuksesta, jonka käyttöönotosta pääte-

tään viimeistään 30.6.2016. Koska optiolauseke on tarjouspyynnössä, 
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tulee tarkastussäännön 5 § muuttaa vastaamaan option käyttömahdolli-

suutta.  
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Kvalt 8 § OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ENONTEKIÖN SÄHKÖ OY:N 

LAINALLE 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Enontekiön Sähkö Oy:n 

2.480.000 euron lainalle omavelkaisen takauksen. 

 

Käsittely 

Pöytäkirjanpitäjä, Pia Korva, ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään 

asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 § 5 kohta). Pöytäkir-

janpitäjänä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Mikko 

Kärnä.  

 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli kunnanvaltuustolle asiaa. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 17.2.2014 § 29 

 

Päätös 

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila ja Pia Korva ilmoittivat esteellisyytensä käsiteltä-

vään asiaan (hallintolain 28 § kohta 5) ja poistuivat kokouksesta. 

Pöytäkirjantarkastajana toimi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon 

ajan Mikko Kärnä. 

 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että 

kunnanhallitus päättää pyytää Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtajan 

antamaan selvityksen hankkeesta kunnanvaltuustolle ennen kunnanval-

tuuston kokousta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

Enontekiön Sähkö Oy:n 2.480.000 euron lainalle omavelkaisen takauksen. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

 

Enontekiön Sähkö Oy:n hallitus pyytää Enontekiön kunnanhallitukselta 

ja edelleen kunnanvaltuustolta omavelkaista takausta uudistettavan 

sähkölinjan (Karesuvanto-Kilpisjärvi) rahoitukseen 2,48 miljoonan eu-

ron lainalle. Laina-aika on 25 vuotta. Laina voidaan nostaa vain, jos 

Enontekiön kunnanvaltuusto myöntää takauksen ja takauspäätös on tullut 

lainvoimaiseksi. 
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Kvalt 9 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN PERIMIEN RAKENNUSVALVONTA-, MAA-

AINESLAIN JA YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSOJEN TARKISTUS 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti korottaa viranomaislupien käsit-

telystä perittäviä maksuja teknisen lautakunnan esittämien taksaehdo-

tusten mukaisesti. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että edellä maini-

tut taksat tarkastetaan elinkustannusindeksillä kahden vuoden välein 

niin, että uusi taksa astuu voimaan parillisen vuoden alusta. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 17.2.2014 § 30 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle viranomaislupien kä-

sittelystä perittävien maksujen korottamista teknisen lautakunnan 

esittämien taksaehdotusten mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää 

esittää kunnanvaltuustolle, että edellä mainitut taksat tarkastetaan 

elinkustannusindeksillä kahden vuoden välein niin, että uusi taksa as-

tuu voimaan parillisen vuoden alusta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle viranomaislupien kä-

sittelystä perittävien maksujen korottamista teknisen lautakunnan 

esittämien taksaehdotusten mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää 

esittää kunnanvaltuustolle, että edellä mainitut taksat tarkastetaan 

elinkustannusindeksillä kahden vuoden välein niin, että uusi taksa as-

tuu voimaan parillisen vuoden alusta. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 21.1.2014 § 2 

 

Päätös: 

Käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti asiasta esitte-

lijän ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus. EM. 

Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja 

edelleen kunnanvaltuustolle että Enontekiö kunnan teknisen lautakunnan 

viranomaislupien käsittelystä perittäviä maksuja korotetaan alla ole-

van taksaehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi lautakunta esittää, että kyseiset taksat tarkastetaan elinkus-

tannusindeksillä kahden vuoden välein niin, että uusi taksa astuu voi-

maan parillisen vuoden alusta. 
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Enontekiön kunnan teknisen toimen käytössä olevat ns. viranomaislupien 

ja viranomaistehtävien maksutaksat on tarkistettu edellisen kerran 

vuonna 2006 (Kunnanvaltuusto 11.12.2006 § 62). 

 

Edellinen taksojen korotus oli 25 % aikaisempaan taksaan verrattuna. 

Tuolloin oli tarkoitus pitkällä aikavälillä nostaa kyseiset taksat La-

pin läänin keskiarvoon joka tuolloin oli ympäristölautakunnan, kunnan 

hallituksen ja kunnanvaltuuston yhteisesti hyväksymä toimintamalli. 

 

Liitteenä (liite no 1.) olevan tuoreimman asiaa käsittelevän Kuntalii-

ton verkkojulkaisun ”Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hin-

noittelusta 2010” hinnoittelun taulukosta käy esille lähes kaikkien 

Suomen kuntien hintataso rakennusvalvontataksojen osalta. 

 

Hinnat ovat tasoa 2010,jolloin elinkustannusindeksin pisteluku oli 

111,3. Kun Enontekiön kunnan edellinen taksojen tarkastaminen tehtiin 

vuonna 2006, tuolloin oli indeksin pisteluku 1635. 

 

Kuntaliiton rakennusvalvontataksojen selvityslistauksesta käy esille 

se, että Lapin läänin kuntien alueella keskiarvohinta asuinomakotita-

lon ja varastorakennuksen rakennusluvan yhteishinnassa oli v. 2010 oli 

770:- €. Koko Suomen keskimääräinen hinta oli 897:- €. Enontekiön kun-

nan vastaava hinta oli tuolloin 586:- €. 

  

Laskettuun hintaan sisältyy: 1.asuinomakotitalon lupakäsittelyn pe-

rushinta, 2.talousrakennuksen perushinta, 3.vastaavan työnjohtajan hy-

väksyminen, 4.rakennuspaikan merkitseminen ja 5.muut lisämaksut edel-

lisiin. 

Enontekiön kunnan alueella kohtaa ”8.muut lisämaksut edellisiin” ei 

ole hinnoiteltu. 

 

Tämän hetken hintatasoon nostettuna (indeksin pisteluku 2013/12 on 

1901) keskiarvohinnat ovat seuraavat: 

Lapin keskiarvo 893:- € 

Koko maan keskiarvo 1046:- € 

Enontekiön kunta 684:- € 

 

Kuntaliiton selvityksen kohta 8. ”muut lisämaksut edellisiin” tarkoit-

taa lupahakemuksen yhteydessä tapahtuvaa mm. asiakirjojen kopioin-

tia/tulostamista, naapuritiloille tiedottamista, postitus- ja toimi-

tusmaksut yms. rakennusluvan käsittelyyn liittyviä toimintoja.  

Kun tarkastellaan Enontekiön kunnan alueen laajuutta, pituutta ja kun-

nan alueelle sijoittuvien kylien sijaintia voidaan todeta, että Enon-

tekiön kunnan alueella ovat rakennusvalvontaan jo matkakustannuksista 

aiheutuvat kustannukset Lapin läänin kunnista suurimpia, ellei suurim-

mat. Tuota taustaa vasten kunnan perimä taksat tulisivat olla huomat-

tavasti korkeammat. 

Lisäksi tekninen osasto antaa asiakkaille sellaista palvelua, jota ei 

ole muualta kunnan alueelta mahdollista saada mm. kartta- ja kopioin-

tipalvelua yms.   
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Edellä todetun perusteella kunnan tulee saattaa myös teknisen lauta-

kunnan viranomaistoiminnoista perittävä taksat asian mukaiselle tasol-

le. 

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN RAKENNUSVALVONTATAKSOJEN TARKISTUS 

 
Hyväksytty  Kvalt. xxxxxxxx 
 
Voimaantulo XXXXXX 
 

 
ENONTEKIÖN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PERIMÄT RAKENNUSVALVONTA 
TAKSAT VIRANOMAISPÄÄTÖKSISTÄ JA – PALVELUISTA 1.4.2014 LUKIEN 
 
1 §  YLEISTÄ 
 

Viranomaispäätöksen saaja ja tarkastuksen tai muun myöhemmin 
mainitun maksullisen palvelun tilaaja on velvollinen suorittamaan 
Enontekiön kunnan tekniselle lautakunnalle tämän taksan  
mukaisen palvelumaksun. 

 
2  §   RAKENNUSVALVONTATAKSA     Vanha taksa    Uusi taksa    
 
A    Rakennuslupa: Perustaksa:           
                         eur    eur 
          1.   Enintään  2 - asuntoinen  asuinrakennus       312,50     360,- 
             2.   Rivitalot ja muut kytketyt asuinrakennukset       625,00    725,- 
 3.   Enintään  2 – asuntoinen  loma-asunto   375,00    440,- 
 4.   Matkailupalvelurakennus alle  500 ka-m2   437,50    510,- 
 5.   Matkailupalvelurakennus yli    500 ka-m2   625,00    720,- 
 6.   Liikerakennus alle  500 ka-m2    500,00    590,- 
 7.   Liikerakennus yli   500 ka-m2    750,00    875,- 
 8.   Julkiset ja  yleiset rakennukset alle 500 ka-m2  500,00    590,- 
 9.   Julkiset ja – yleiset rakennukset yli 500 ka-m2  750,00    875,- 

10. Teollisuusrakennukset, tuotantotilat ja varastorakennukset 
      sekä liikunta ja muut vastaavat hallit  alle  500 ka-m2  625,00    720,- 
11. Teollisuusrakennukset, tuotantotilat ja suuret varasto- 
       rakennukset sekä  liikunta ja muut vastaavat 

hallit yli  500 ka-m2     875,00   1030,- 
12. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen talous- 
       rakennukset yli 100 ka-m2    125,00     150,- 
13. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen talousrakennukset 

alle 100 ka-m2         62,50       80,- 
 

14.  Rakennuksen laajentaminen tai rakennusluvan vaativa peruskorjaus.  Raken-
nusluvan hinta on puolet vastaavan uuden rakennusluvan hinnasta. 
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15. Uuden rakennuspaikan muodostamisen yhteydessä peritään rakennusluvan 
toimitus yms. lisämaksuna.                          200,- 

 
     Maksuperusteen korotus: 
   
  Mikäli kohtien 2. ,  5. ,  7. ,  9. ,  ja 11.  kerrosalat  ylittävät 
  1000 ka-m2 , korotetaan perustaksaa  20 % aina alkavaa 
  tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti. 
 
B   Toimenpidelupa: 
       
             Perustaksa:  

1. Pienet rakennukset ja rakennelmat (varastot,laiturit, 
      katokset yms.), joita ei tarvitse erikseen merkitä maastoon.      62,50    80,- 
2.  Suuremmat rakennukset ja rakennelmat, jotka  onmerkittävä 

 maastoon ja joiden lupaan liittyvä selvitystyö on suurempi 
( esim.  hiihtohissi,  laskettelurinne, iso muuntaja tms.)      250,00  400,- 

 
C   MRL: n mukainen ilmoitus: 
                

Perustaksa: 
 1.   Pienet rakennelmat, varastot ja katokset           37,50    50,- 
D   Rakennuspaikan maastoon merkitseminen: 
 
 1.   Asuinrakennukset, muut kuin loma-asunnot       150,00  170,- 

2.   Loma-asunnot.           187,50  210,- 
3. Matkailupalvelurakennukset, liikerakennukset, julkiset 
      ja - yleiset rakennukset sekä teollisuus rakennukset, 
      tuotantotilat, varastohallit ja liikuntahallit alle  500 ka-m2.      150,00  170,- 
4. Matkailupalvelurakennukset, liikerakennukset, julkiset  

ja yleiset rakennukset sekä teollisuusrakennukset, 
tuotantotilat, varastohallit ja liikuntahallit  yli  500 ka-m2           187,50  210,- 

5. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen talousrakennukset           75,00   95,- 
 
E   Vastaavantyöjohtajan hyväksyminen: 
   

1.  Rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan hyväksyminen.       62,50   70,- 
 2.   KVV - työnjohtajan hyväksyminen.          62,50   70,- 
 3.   IV – työnjohtajan hyväksyminen.           62,50   70,- 
 4.   Erityisalan työnjohtajan hyväksyminen.                             62,50   70,- 
 
F  Poikkeamispäätöksen antaminen: 
  
       1.   Poikkeamispäätöksen antaminen.       125,00  200,- 
       2.   Suunnittelutarveratkaisun tekeminen.       125,00  200,- 
 
            
 G  Naapurin kuuleminen: 
   
        1.   Naapurin kuuleminen lupa-asiassa         25,00    40,- 
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 H   Voimassaolevaan lupaan liittyvät toimenpiteet: 
 
        1.   Lupamääräysten muuttaminen.       187,50  210,- 
         2.   Luvan jatkaminen.        125,00  200,- 
 
  I    Kokoontumishuoneiston tarkastus. 
 
        1.   Kokoontumishuoneiston tarkastaminen     150,00   200,- 
 
 J   Kielteinen lupapäätös: 
 

1.  Kielteisen lupapäätöksen antamisesta peritään puolet haetun luvan  
     mukaisesta hinnasta. 

 
 K   Maksun suorittaminen:   
 

1.  Maksu on suoritettava kun asiakohdassa mainittu päätös on tehty.  
     Useista taksakohdista muodostuva maksu peritään yhdellä kertaa. 

 
 
  
L   Maksun palauttaminen: 
 

1.  Jos myönnetyn luvan mukainen hanke peruuntuu tai jos lupa vanhenee, eikä 
     hanketta toteuteta. Palautetaan hakijalle puolet hänen luvasta suorittamastaan  

             maksusta.  
             Mikäli rakennustyö on aloitettu, ei palautusta suoriteta. 
 
 
Tällä taksalla kumotaan Enontekiön kunnanvaltuuston 11.12.2006  § 62  hyväksymä    ra-
kennusvalvonta-taksa. 
 

 

YMPÄRISTÖLUPAMAKSUTAKSA 
 
 
Hyväksytty  Kvalt. xxxxxxxx 
 
Voimaantulo XXXXXX 
 
 
1 § Ympäristölupamenettelylain (735/91) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun ympäristölu-

van hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle tämän taksan mukaan määräyty-
vän maksun (ympäristölupamaksu). 

 
Maksun perimisestä ympäristölupamenettelylain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa on määrätty erikseen. 

2 § Maksun määräämisen yleisinä perusteina ovat lupakäsittelyn   
laajuus ja hakemuksessa tarkoitetun laitoksen tai toiminnan laatu. 
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3 § Ympäristöluvan käsittelystä peritään 

 
a)  lupahakemuksen koskiessa yhtä ympäristölupamenettelylain 
      2 §:n 2   momentissa tarkoitettua päätöstä           

Vanha taksa    353,25 €   Uusi taksa   410,- € 
 

b)  lupahakemuksen koskiessa kahta tai useampaa ympäristö-            lupamenette-
lylain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä        

Vanha taksa    454,13 €   Uusi taksa   530,- € 
       

c) lupahakemuksen koskiessa ilmansuojeluasetuksen 7 §:n            
      5,6,7,9,16,19 tai 20-kohdassa tarkoitettua laitosta  

Vanha taksa    655,88 €   Uusi taksa  760,- €       
         
 

d) lupahakemuksen sisältäessä pelkästään tavanomaisen   
      jätehuoltosuunnitelman tai yhden muun selvästi keskimääräistä   
     vähemmän aikaa vaativan hakemuksen             

Vanha taksa   252,25 €   Uusi taksa  295,- € 
      

 
Mikäli ympäristölupaa koskeva hakemus kokonaan hylätään,  

 peritään ympäristölupamaksuna d-kohdan mukainen määrä. 
 

Mitä edellä on määrätty uuden luvan hakemisesta perittävistä maksuista, sovelle-
taan vastaavasti luvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä perittäviin 
maksuihin. 

 
4 § Jos 3 §:n mukaisesti määrättyä maksua on hakemuksessa tarkoitetun  laitoksen 

poikkeuksellisen laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä pidettävä 
selvästi kohtuuttoman suurena tai vähäisenä, on ympäristölupamaksu  määrättävä 
hakemuksen käsittelystä kunnalle aiheutuneiden kustannusten perusteella. 

 
 
5 § Mikäli ympäristölupaa koskevan hakemuksen käsittely valituksen johdosta palaute-

taan kunnan ympäristölupaviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä perittävä 
ympäristölupamaksu 3 §:n mukaisesti. Perittävästä määrästä vähennetään tällöin 
kunnalle saman hakemuksen käsittelystä aikaisemmin  suoritettu ympäristölupa-
maksu. 

 
6 §  Ympäristölupamaksun määrää tekninen lautakunta. 
 
 
MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA 
OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT ENONTEKIÖN 
KUNNASSA 
 
Hyväksytty  Kvalt. xxxxxxxx 
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Voimaantulo XXXXXX 
 
 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaki-
ja/haltija on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n ja rakennuslain 124 a 
(555/81) sekä 136 §:n nojalla kunnalle seuraavat maksut: 
 
 
1 § 
Tarkastusmaksu 
 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava lupaa haettaes-
sa seuraavat maksut: 

 
  1. Maksu määräytyy lupahakemuksessa/ottamissuunnitelmassa otettavaksi esitetyn 

maa-ainesten kokonaismäärän mukaan seuraavasti: 
 

 
Maa-ainesten kokonaismäärä Tarkastusmaksu 
            Vanha taksa € Uusi taksa € 

 
20 000 m3  tai sen alle perusmaksu 126,00 150,-   

 yli 20 000 m3  perusmaksu 126,00 150,- 
  jokaiselta alkavalta 5 000 m3  :ltä, 
 jolla 20 000 m3  ylittyy                25,25   30,- 

                        
Tarkastusmaksua määrättäessä suunnitelmassa otettavaksi esitetystä maa-
ainesten määrästä otetaan 100 000 m3  ylittävältä osalta huomioon puolet. 

 
2. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään hakemuksen 

 perusteella ilman ottamissuunnitelmaa tarkastusmaksua peritään    
        Vanha taksa  50,50     Uusi taksa  60,- 
             

3. Ottamissuunnitelman muutokset tarkastamisesta siltä osin kuin 
 lupahakemus koskee aikaisemmin myönnetyn ottamisluvan mukaista ottamisalu-

etta,  peritään 1 kohdan mukainen perusmaksu ja  
  jokaiselta alkavalta 5 000 m3 :ltä, jolla aikaisemmin ottamisluvan  
 mukainen maa-ainesten kokonaismäärä ylittyy.             
        Vanha taksa   25,25     Uusi taksa  30,- 
 

4.  Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on 
ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, palaute-
taan peritty  tarkastusmaksu. 

 
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman 
tarkastamiseksi ja lupahakemus perutetaan ennen viranomaisen päätöksen anta-
mista, tarkastusmaksu määräytyy jäljempänä 5 kohdan mukaisesti  
  

5. Jos lupahakemus kokonaan hylätään, palautetaan tarkastusmaksu hakijalle. Kui-
tenkin käsittelykuluina peritään ottamissuunnitelmassa esitetyn 
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                   20 000 m3 :n tai sitä alemman  määrän osalta puolet 1 kohdan mukaisesta perus-
maksusta ja yli 20 000 m3 :n osalta perusmaksu. 

 
6. Jos lupamaksu perutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 

 16 §:n  2 kohdan perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta 
jäävä maa-ainesmäärää vastaava osa, lukuun ottamatta perusmaksua. 

 
7. Mikäli ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään lupahake-

mukseen liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta puolet  
                   1 kohdan mukaisesta perusmaksusta, edellyttäen, ettei jatkoajan myöntäminen 

vaadi ko. suunnitelman muuttamista. 
 
2 § 
Valvontamaksu 
 

 Ottamissuunnitelman valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain  seuraa-
vat maksut: 

 
1. Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän   

 mukaan: 
 

      Vuotuinen otto  Vuotuinen valvontamaksu 
    Vanha taksa  €     Uusi taksa € 

 
      2 000 m3  tai sen alle       perusmaksu      63,13         75,- 
      yli 2 000 m3                     perusmaksu      63,12         75,- 
  

                                ja jokaiselta alkavalta 
        1 000 m3 :ltä, jolla 2 000 m3  ylittyy          25,25         30:- 

   
 

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismää-
rä ylittää 100 000 m3  otetaan 100 000 m3  ylittävältä maa-ainesten määrän osalta 
huomioon puolet vuotuista valvontamaksua määrättäessä. 
 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jae-
taan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä lupa-
päätöksessä myönnetyn ottamisajan vuosien lukumäärällä ja käytetään näin saatua 
keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena. 
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Kvalt 10 § LISÄTALOUSARVIO VUODEN 2014 INVESTOINTIOSAAN 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi investointiosan lisätalousarvion vuodelle 

2014 yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli valtuustolle investointikohteit-

tain asiaa. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 17.2.2014 § 31 

 

Päätös 

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että valtuuston äänentoistolaitteisiin esi-

tetty määräraha poistetaan. Antti Tonteri, Tuomas Keskitalo ja Elli-

Maria Kultima kannattivat esitystä. 

 

Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että määrärahaa äänentoisto-

laitteisiin ja kunnanhallituksen kokoushuoneen kalustoon varataan 

10.000 €. 

 

Elli-Maria Kultima ja Antti Tonteri ja Tuomas Keskitalo peruuttivat 

kannatuksensa Jaakko Alamattilan esitykseen. Todettiin että Jaakko 

Alamattilan esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan investointiosan lisätalousarvion vuodelle 2014. 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että lisätalous-

arvion rahoitustarve katetaan lainanotolla. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus  

 

Talousarvion valtuustokäsittelyn yhteydessä tuotiin esille, että muu-

tamien vuodelta 2013 siirtyvien hankkeiden osalta tulee tarve tehdä 

lisätalousarvio, jotta ne voidaan saattaa loppuun vuoden 2014 aikana. 

Lisäksi on ilmennyt, että joihinkin investointikohteisiin ei ole va-

rattu talousarviokäsittelyssä määrärahaa lainkaan tai sitä on varattu 

tuolloin liian vähän.  

 

Kuntalain 65.5 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää 

valtuusto. Tähän sisältyvä mahdollisuus hyväksyä lisätalousarvio mer-
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kitsee poikkeusta edellä selostettuihin täydellisyys- ja yhtenäisyys-

periaatteisiin. Velvoite viedä asia talousarvion muutoksena valtuus-

toon koskee sekä tavoitteita että niiden edellyttämiä määrärahoja ja 

tuloarvioita. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuus-

tolle talousarviovuoden aikana. 

 

 

Liite 2. Investointiosan lisätalousarvioesitys vuodelle 2014 

 

Oheismateriaali Teknisen lautakunnan erilliset pykälät eri lisätalous-

arvion kohteista, joissa esitellään perustelut investoinneil-

le. 
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Kvalt 11 § ILMOITUSASIAT JA VALTUUSTOALOITTEET 

 

Ilmoitusasiat 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä antoi valtuustolle talouskatsauksen vuoden 

2013 tilinpäätöksestä. 

 

Jaakko Alamattila ilmoitti, että ei toimi enää ilmoituspaikanhoitajana 

Leppäjärvessä. 

 

Valtuustoaloitteet 

Jaakko Alamattila ja Ulla-Maija Syväjärvi esittivät suullisen valtuus-

toaloitteen ilmoitustaulujen ylläpidon lopettamisesta sivukylissä. 

 

Berit-Ellen Juuso ja Per-Oula Juuso esittivät seuraavan kirjallisen 

valtuustoaloitteen: ”Kilpisjärvi-Halti on osa Kalottireittiä. Tällä 

reitillä ei ole mahdollista ulkopaikkakuntalaisten kelkkailla omin 

päin kuten esim. Metsähallituksen ylläpitämillä kelkkaurilla, mihin 

myös ulkopaikkakuntalaiset saavat kelkkaluvan. Esitämme, että Enonte-

kiön kunta aloittaa välittömästi virallisen moottorikelkkauran valmis-

telut / neuvottelut Metsähallituksen kanssa Kilpisjärveltä Haltille. 

Matkailullisesti tämä palvelee paremmin ja huomattavasti laajemmin 

kuin tämän hetken tarjoamat mahdollisuudet”. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.22 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 

    27 .2 .2014  1-11  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 1,2,4,11 

 
  

 
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: 

 
Rovaniemen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Valtakatu 17 
Postiosoite: PL 8112,  96101 Rovaniemi 
029 56 42900 
rovaniemi.hao@oikeus.fi 

 
 

Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
 
 
pykälät  3,5,6,7,8,9,10,      

 
 

Hallintovalitus     valitusaika 
 

pykälät – 
 
 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 
  
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä 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. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, vali-
tuskirjelmässä 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 alkamisen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallinto-
lain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä en-
nen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle en-
simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lä-
hettäjän 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 

 – 
 
 
Lisätietoja 
 

 
 
 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
 
 
 

 

 

 


