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Kokousaika ti 27.2.2018 klo 14 -  

Lehtorin viran haastattelut alkavat klo 11 kun-

nanhallituksen huoneessa 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 

 

Saapuvilla olleet jäsenet  

Juha-Pekka Mäntyvaara  pj  
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Taru Mäkitalo     I  vpj  

(vj Mika Heikura)   
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Elli-Maria Kultima khall. edustaja 

Sari Keskitalo khall. pj   

 

Muut saapuvilla 

olleet  Hannu Autto   esitt./pöytäk.pitäjä 

Kimmo Lämsä   esitt./pöytäk.pitäjä  

Mauri Kivelä  esitt./pöytäk.pitäjä 

Kalevi Keskitalo esitt./pöytäk.pitäjä 

Laila Nikunlassi esitt./pöytäk.pitäjä 

Tiia Saatio esitt./pöytäk.pitäjä 

  

Asiat:  137 § -  153 §   

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Juha-Pekka Mäntyvaara Hannu Autto 

puheenjohtaja  esitt./pöytäk.pitäjä  

 

 

Kimmo Lämsä  Mauri Kivelä 

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

 

 

Kalevi Keskitao  Laila Nikunlassi 

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

 

Tiia Saatio 

esitt./pöytäk.pitäjä 
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Pöytäkirjan  

tarkastajat  

 

 

Pöytäkirja on 6.3.2018 

nähtävänä  Enontekiön virastotalolla  
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ASIALISTA 

137 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

138 § Tsahkaljoen tulvapenkereen rakentaminen 

139 § Kunnanhallituksen otto-oikeudella palauttaman päätöksen 

5.2.2018 30 § käsittely/perusopetuksen lehtorin viran täyttäminen 

toistaiseksi 1.8.2018 alkaen 

140 § Lausunto aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun/PK (ei-

julkinen) 

141 § Viran hoitaminen osa-aikaisena (ei julkinen, laki viran-

omaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 32)) 

142 § Lv. 2018 – 2019 koulujen työ- ja loma-ajat 

143 § Koulunkäynninohjaajan tehtävien auki laittaminen toistaisek-

si 

144 § ARKTISTA PEDAGOGIIKKAA II-HANKE 

145 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

146 § Kehittäminen- ja elinvoimatoimialan tavoitteiden toteutumi-

nen vuonna 2017 

147 § INFRASTRUKTUURITOIMILANA VUODEN 2017 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN 

TOTETUMISEN HYVÄKSYMINEN 

148 § VUODEN 2017 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN 

149 § INFRASTRUKTUURITOIMIALAN TOIMINNAN TARKASTELU VUODELTA 2017 

(BSC-KORTIN HYVÄKSYMINEN) 

150 § KELKKAURAN LINJAUS PALOJOENSUUN KOHDALLA 

 

 

151 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

152 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat  

153 § Kokouksen päättäminen 
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Elinv.ltk 137 § 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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Elinv.ltk 138 § TSAHKALJOEN TULVAPENKEREEN RAKENTAMINEN 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta päättää:  

- merkitä tiedoksi Tsahkaljoen tulvapenkereen rakentamiseen 

liittyvät suunnitelmat ja urakkakilpailutuksen asiakirjat 

- merkitä tiedoksi rakennustarkastajan päätöksen urakoitsijan 

valinnasta 

- ettei käytä otto-oikeutta rakennustarkastajan tekemään viran-

haltijapäätökseen 20.2.2018 § 1. 

 

Selostus: 

Viranhaltijan päätösvalta perustuu elinvoimalautakunnan 23.1.2018 

§ 121 tekemään päätökseen INFRASTRUKTUURITOIMIALAN VUODEN 2018 

KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN SEKÄ INVESTOINTIOHJELMAN VASTUUVIRANHALTIJOI-

DEN NIMEÄMINEN kohtaan Investointiohjelma 2018: ” Tsahkaljoen tul-

vapenkereen rakentaminen vastuuviranhaltija rakennustarkastaja.” 

  

Lapin ELY-keskus myönsi päätöksellään 7.8.2017 Tsahkaljoen tulva-

penkereen suunnitteluun avustusmäärärahan. 

Rakennustarkastaja suoritti syksyllä 2017 kohteessa GPS-mittauksen 

ja tilasi 10.11.2017 rakennussuunnitelman Insinööritoimisto Poh-

jois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy:ltä.  Suunnitelman valmistuttua 

saatiin Lapin ELY-keskuksen avustuspäätöksen 7.8.2017 perusteella 

avustusta 3 538,26 €. 

 

Tsahkaljoen tulvapenkereen varsinaisiin rakennustöihin haettiin 

29.11.2017 ELY-keskukselta avustusmäärärahaa 45 000,00 €. 

 

Rakennustarkastaja laati määrä- ja yksikköhintaluettelon, turval-

lisuusasiakirjan, urakkaohjelman, tarjouslomakkeen, urakkatarjous-

pyynnön ja laati julkisen hankintailmoituksen Hilma-sivuille urak-

katarjouspyynnöksi Tsahkaljoen tulvapenkereen rakentamiseen. Han-

kintailmoitus julkaistiin 30.1.2018 klo 9:58 ilmoituksen numerolla 

2018-002175. Lisäksi tieto urakkalaskennasta julkaistiin Enonteki-

ön kunnan internet-sivuilla.  Asiakirjat ovat nähtävillä kokouk-

sessa. 

Tarjousten jättöaika oli 19.2.2018 klo 15.00 mennessä. 

 

Liitteet:  

1 Avauspöytäkirja saaduista tarjouksista 

2 Viranhaltijapäätös 20.2.2018 § 1 

3 Tsahkaljoen tulvapenkereen suunnitelman piirustukset   
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Elinv.ltk 139 § KUNNANHALLITUKSEN OTTO-OIKEUDELLA PALAUTTAMAN 

PÄÄTÖKSEN 5.2.2018 § 30 KÄSITTELY/PERUSOPETUKSEN LEHTORIN VIRAN 

TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 1.8.2018 ALKAEN 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Koska haastattelut pidetään vasta kokouspäivänä, ehdotus annetaan 

vasta kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus käytti kokouksessaan 12.2.2018 § 30 otto-oikeutta 

elinvoimalautakunnan päätökseen 5.2.2018 § 131, jolla elinvoima-

lautakunta oli valinnut yksimielisesti perusopetuksen lehtorin 

(velvollisuus opettaa myös lukiossa) virkaan toistaiseksi 1.8.2018 

lähtien KM Irmeli Korkalan.  

 

Kunnanhallitus kumosi elinvoimalautakunnan päätöksen ja päätti pa-

lauttaa asian käsittelyn elinvoimalautakuntaan. Kunnanhallitus to-

tesi, että elinvoimalautakunnan tulee käyttää haastattelua työvä-

lineenä opettajan viran täytössä Enontekiön kunnan henkilöstöoh-

jeen ja muiden selostusosassa mainittujen perusteiden mukaisesti. 

Elinvoimalautakunta ei päätöksessään käyttänyt haastattelua, koska 

valittu oli kunnan palveluksessa ja hänellä oli virkaan vaaditta-

van kelpoisuuden lisäksi ainoana hakijana kokemusta myös lukion 

opettajana. 

 

Asian aikaisempi käsittely kokonaisuudessaan liitteessä 6. 

 

 

Elinvoimalautakunta järjestää kaikille kelpoisuusehdot täyttäneil-

le hakijoille haastattelut ti 27.2.2018 klo 11 alkaen kunnantalol-

la kunnanhallituksen huoneessa. 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

hakijat 

palkkatoimisto 
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Elinv.ltk 140 § LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOLLE TEHTYYN KANTE-

LUUN/PK(Ei-julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 

24 kohdat 25, 29, 30) 
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Elinv.ltk § 141 VIRAN HOITAMINEN OSA-AIKAISENA (ei julkinen, la-

ki viranomaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 32)) 
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Elinv. ltk 142 §  Lv. 2018 – 2019 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori): 

 

Elinvoimalautakunta päättää, että lukuvuoden 2018 – 2019 työ- ja 

loma-ajat hyväksytään liitteen 5 mukaan seuraavasti: 

 

Koulu alkaa ma 13.8.2018   

Syysloma  vko 42  

Joululoma  alkaa la 22.12.  

Kevätlukukausi  alkaa to 3.1.2018  

Hiihtoloma vko 10 

Päättäjäispäivä la 1.6.2018 

 

 

Selostus: 

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta 

ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa tulee lain mukaan 

olla 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi ar-

kipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä (to 

6.12.2018) ja vapunpäivä (ke 1.5.2019). Ensi lukuvuonna työpäivien 

määräksi jää 188 pv. 

 

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään 

viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Vuonna 2019 koulutyö päättyy 

lauantaina 1.6.2018. 

 

Lukiolaissa ja –asetuksessa ei säädetä työpäivien määrää, mutta 

käytännössä kunnassa päätetyt työ- ja loma-ajat koskevat myös lu-

kion toimintaa. 
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Elinv.ltk  143 § ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN 

TOIMIEN PERUSTAMISEKSI TOISTAISEKSI 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa 

1.8.2018 alkaen kaksi koulunkäynninohjaajan toimea (suomenkielinen 

ja saamenkielinen) ja päättää, että niiden kelpoisuusvaatimuksena 

on koulunkäynninohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva amma-

tillinen perustutkinto. Valinnassa painotetaan erityisesti aikai-

sempaa toimimista oppilaan henkilökohtaisena ohjaajana, kykenemis-

tä yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa, hyviä ihmissuhde- ja vuo-

rovaikutustaitoja sekä joustavuutta. 

Selostus: 

Kunnanhallitus käytti kokouksessaan 12.2.2018 § 32 otto-oikeutta 

elinvoimalautakunnan päätökseen (5.2.2018 § 135) koskien koulun-

käynninohjaajien toimien täyttämistä toistaiseksi. Kunnanhallitus 

päätti palauttaa asian elinvoimalautakunnalle siten, että lauta-

kunnan on noudatettava hallintosäännön 36 §:ää koskien toimen pe-

rustamista ja §:ää 34.1. (kohta 6) koskien täyttölupaa. 

Ensi lukuvuotena Hetan yhtenäisessä peruskoulussa alkuopetuksessa 

jatkaa oppilas, jolla on selkeä tarve ja oikeus ohjaajaan antamaan 

tukeen. Lisäksi koululla on useita maahanmuuttajaoppilaita, joiden 

integroiminen yleisopetukseen ei onnistu ilman ohjaa-avun lisää-

mistä. 

Karesuvannon koululla on tarve saamenkieliselle koulunkäynninoh-

jaajalle, koska yhdysluokissa on neljäkin eri vuosiluokkaa ja luo-

kissa on oppilaita, joilla on tarve ja oikeus ohjaajan tukeen.  

Talousarviossa on varauduttu näiden tehtävien täyttämiseen määrä-

aikaisina, joten päätös ei tuo lisämenoja opetustoimen raamiin.  
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Elinv.ltk 144 § ARKTISTA PEDAGOGIIKKAA II-HANKE 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta hyväksyy Arktista pedagogiikkaa II-hankkeeseen 

osallistumisen ja kustannuspaikaksi 022042. 

 

Hankkeen kuntarahoitusosuus, 5000 €/vuosi, jaetaan opetustoimen ja 

elinvoima-toimialan kesken koulutuksiin osallistumisen perusteel-

la. 

 

Selostus: 

Saamelaisalueen koulutuskeskus esittää Enontekiön kunnalle, että 

se osallistuu Arktista pedagogiikka II-hankkeeseen (ESR 2018 – 

2021). Hankkeessa koulutetaan Enontekiön alueen elinkeinoelämän 

edustajia, Enontekiön kunnan henkilöstöä ja opettajia. Hankkeessa 

testataan arktiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien 

opetuksellisten teknologiapohjaisten opetuspilottien ja kokeilujen 

käyttöä sekä lisätään työelämän edustajien digitaalisen teknologi-

an osaamista. 

 

Tarkempi hankekuvaus liitteenä 9. 

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Eeva-Liisa Rasmus-

Moilanen on keskustellut Enontekiön osallistumisesta Arktista pe-

dagogiikkaa II hankkeeseen myös kunnanjohtajan kanssa.  
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Elinv.ltk 145 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET/KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

 

Päätös: 

 

 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etu-

osto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä. Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 146 § Kehittäminen- ja elinvoimatoimialan tavoitteiden 

toteutuminen vuonna 2017 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (kehitysjohtaja): Elinvoimalautakunta hyväksyy ja merkit-

see tiedoksi kehittäminen- ja elinvoimalautakunnan käyttötalous-

budjetin toteutumisen. Edelleen elinvoimalautakunta hyväksyy ja 

merkitsee tiedoksi BSC-korttien toteutumisen vuodelta 2017 alla 

olevan selostusosan mukaisesti. Käyttötalousbudjetti ja BSC-

korttien toteutuminen esitetään kunnanhallitukselle ja -

valtuustolle. 

 

Selostus: 

 

Toimialoja on pyydetty antamaan tilinpäätöstiedot vuodelta 2017 

28.2.2018 klo 12.00 mennessä. Tilinpäätöstiedoissa tulee olla tu-

loskortit sekä henkilöstötaulukko. 

 

Kehittäminen- ja elinvoimatoimiala perustettiin kesällä 2017, jo-

ten toimialalle ei ole annettu BSC-korttia, joka olisi yhteneväi-

nen muiden toimialojen BSC-korttien kanssa. Osa kehittäminen- ja 

elinvoimatoimialan tavoitteista on kuitenkin yleishallinnon BSC-

kortissa, koska jotkin kehittäminen- ja elinvoimatoimialan kustan-

nuspaikoista olivat alkuvuoden yleishallinnon alla. 

 

Tästä syystä kehittäminen ja elinvoimatoimiala täydentää myös 

yleishallinnon BSC-korttia alla olevan mukaisesti: 

 

YLEISHALLINNON BSC-KORTTI 2017 

HYVINVOIVA 
KUNTALAINEN 

Tavoitteet  Mittarit Toteutuma 2017 

Kuntalaiset, yhdistykset 
ja yritykset toiminnan 
keskiöön (osallistuminen 
ja vaikutusmahdollisuu-
det) 

Kuntalaisten, yhdistysten ja yri-
tysten osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksia parannetaan 
jo asioiden valmisteluvaiheessa  

Kuntastrategia jalkautettu 

Myönteinen ja kannustava ilma-
piiri 

Kysely kuntalaisille ja 
sidosryhmille  

Järjestöjen yhteistyö-
asiakirja valmis ja 
toimet toteutettu 

 

Asiakaspalvelun hyvä 
laatu 

 

Luottamushenkilöt, kuntalaiset ja 
muut asiakkaat (eri toimipisteet) 
kokevat yhteydenpidon kunnanvi-
raston henkilöstön kanssa suju-
vana, luottamusta herättävänä, 
asiakaslähtöisenä ja informoiva-
na.  

Kysely   
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LUONTOMATKAILUN 
EDISTÄMINEN 

Tavoitteet Mittari Toteutuma 2017  

Kunnan maine, Enonte-
kiön imago ja vetovoi-
maisuus luontomatkailu-
kohteena  

Revontuli-brändin tunnet-
tavuus lisääntyy 
Enontekiön myönteinen 
imago 
Yhteismarkkinointi toimii 
Matkailijoiden määrä kas-
vaa 
Yritysmyönteisyys paranee 

Elinvoimakysely 
Matkailijoiden 
määrä  
kasvu + 1 % 

K&E-toimiala toteutti 
yhteismarkkinointia yh-
dessä Enontekiön Kehitys 
Oy:n kanssa 
 
Majoittujien määrä on 
kasvanut 9,4% vuoteen 
2017 (143000 majoittu-
jaa). 

 

PORO- JA 
LUONTAISELINKEINOJEN 
TUKEMINEN 

Tavoitteet Mittari Toteutuma 2017 

Yhteistyön kehittäminen 
eri toimijoiden kanssa 
jalostusmahdollisuuksien 
ja lähiruoan saatavuuden 
lisäämiseksi  

”Käsivarren ruoka-aitta  
–hankesuunnitelma” teh-
dään 
 

Elinvoimakysely 
 
Suunnitelma tehty 

 

 

HYVÄ JOHTAMINEN JA 
HALLINTO 

Tavoitteet Mittarit Toteutuma 2017 

Kuntakonsernin johtami-
sen virtaviivaistaminen ja 
kestävä talous sekä strate-
giaa ja kuntakonsernin 
yhteisiä tavoitteita tukeva 
viestintä 

Uusi luottamushenkilö ja 
viranhaltijaorganisaatio 
1.6.2017  

Uusi elinvoimajohtamisen 
malli alkuvuonna käyt-
töön 

Kuntastrategia jalkautettu 

Yhteistyö ja luottamus 
kunnan päättäjien ja vi-
ranhaltijoiden kanssa 
hyvä 

Aktiivinen viestintä 

Edunvalvonta 

Yhteistyösuhteet sidos-
ryhmiin   

Uusi organisaatio 
otettu käyttöön. 

Elinvoimajohtami-
sen malli otettu 
käyttöön  

Konsernin johto-
ryhmä toimii kun-
tastrategiaa toteut-
tavasti ja kokoon-
tuu sovitusti. 

Kunnanhallituksen 
ja valtuuston työs-
kentelymuotoja 
lisätään (iltakoulut, 
kyselytunnit, infoti-
laisuudet) 

Viestintä säännöl-
listä 

Edunvalvontatoi-

K&E -toimiala perustettiin 
kesällä 2017 

K&E -toimialalle rekrytoi-
tiin kehitysjohtaja, joka 
valmisteli Enontekiön 
Kehitys Oy:n henkilöstön 
siirron kuntaan 

K&E -toimiala osallistui 
yhdessä muun kuntakon-
sernin kanssa uuden luot-
tamus- ja viranhaltijaor-
ganisaation suunnitteluun 
ja käyttöönottoon  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta 27.2.2018 15 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

menpiteet 

Kuntakonsernin talouden 
tasapaino ja ennakointi 

Kuntakonsernin talous on 
tasapainossa  

Vuosikate kattaa 
vähintään 
 (netto)investoinnit  

Velkamäärä ei kas-
va 

Pysytään talousar-
vioraamissa 

Kriisikuntakriteerit 
eivät täyty 

 

Kunta on hyvä ja turvalli-
nen työnantajana 

Henkilöstöpolitiikka koe-
taan tasapuolisena, oi-
keudenmukaisena ja luot-
tamusta herättävänä sekä 
uudistumiseen kannusta-
vana  

Työhyvinvointi, tulokselli-
suus ja luottamus kunnan 
työpaikoilla paranee edel-
leen. 

Työhyvinvointi-
kysely  

 

 
Sairastavuus pie-
nenee per henkilö  
edellisvuoteen 
verrattuna 

 

 
 

Elinkeinotoimen talousarvioesityksen osalta kehittäminen- ja elin-

voimatoimiala toteaa seuraavan: 

 
”ELINKEINOTOIMI  
 
Enontekiön kunta hankkii elinkeinotoimen palvelut ostopalveluna Enontekiön Kehitys Oy:ltä, joka on Enon-

tekiön kunnan omistama elinkeinoyhtiö. Tavoitteena oli, että uusi elinkeinojohtamisen malli otetaan käyt-

töön alkuvuonna 2017. Kehittäminen- ja elinvoimatoimiala perustettiin kesällä 2017 ja kehitysjohtaja aloitti 

virassa 1.9.2017. Kehitysjohtaja valmisteli elinvoimapalveluiden siirron Enontekiön Kehitys Oy:stä Enonte-

kiön kunnan kehittäminen- ja elinvoimatoimialalle. Kehitysyhtiön henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työnteki-

jöinä toimialalle 1.1.2018 alkaen. Yhtiö toteutti elinkeinotoimen tehtävää vuoden loppuun saakka (kunnan 

kehitysjohtajan toimiessa yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2017 alkaen). 

Enontekiön Kehitys Oy toteuttaa Enontekiön kunnan elinkeinostrategiaa, jonka tavoitteena on luoda edelly-

tykset elinkeinoelämän positiiviselle kehittymiselle. Yhtiön toimintoja ohjaavana tavoitteena on, että Enon-

tekiö on tulevaisuudessakin elävien kylien ja hyvinvoivien ihmisten kotikunta, jossa eri elinkeinoelämän 

toimialat kehittyvät rinnakkain erämaaluonto kunnioittain.  

Yhtiöllä on kolme päävastuualuetta: 

1. Elinkeinotoimi 

2. Kunnan kehittäminen ja palveluntuotanto 

3. Kulttuuritoimi, museot ja tapahtumakoordinointi 
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Enontekiön Kehitys Oy:n kanssa on tehty vuosittain sopimus, jonka hyväksyy kunnanhallitus. Talousarviossa 

on varattu ostopalvelusopimukseen  280.000 €.  

Enontekiön Kehitys Oy:lle kuntastrategiassa asetetut strategiset painopistealueet ovat seuraavat: 

• Nykyisen yrityskannan kannattavuus ja kestävyys, sukupolven vaihdokset 

• Uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen terveelle pohjalle ja uusille aloille 

• Toimitilapalvelut, jotka tukevat yritysten kehittymistä 

• Monipuolinen hanketyö, jonka avulla tuetaan elinvoimaa kyliin ja elinkeinoelämään  

• Virkeä, ympärivuotinen tapahtumakalenteri ja kulttuuritoiminta 

• Kunnan vetovoimaisuuden korostaminen, viestintä ja markkinointi  

• Sidosryhmäyhteistyö alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti” 

 

HENKILÖSTÖ 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Liitteessä §146/1 on vuoden 2017 käyttötalousbudjetin toteutumi-

nen. Vuoden 2017 käyttötalousbudjetti oli -445 850€, toteutumaksi 

muodostui -445 463,22€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus 

Vastuualue: Kehittäminen ja elinvoima TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017  
     

Vakinainen henkilöstö     
     kokoaikaiset      1 (1.9. 

alkaen) 
     osa-aikaiset     0 

Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia 
ja palkkatuella palkattuja) 

    
 

    kokoaikaiset     0 
    osa-aikaiset     0 

Yhteensä     1 
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Elinv.ltk 147 § INFRASTRUKTUURITOIMIALAN TOIMINNAN TARKASTELU VUO-

DELTA 2017 (BSC-KORTIN HYVÄKSYMINEN) 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja)  

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi vuoden 2017 

infrastruktuuritoimialan toiminnan toteutumisen ja antaa sen edel-

leen kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto asettaa vuosittain talousarvion laadin-

nan yhteydessä toimialoille myös toiminnalliset tavoitteet, joiden 

toteutuminen kirjataan osaksi Enontekiön kunnan tilinpäätöstä. 

 

Alla on vuodelle 2017 asetettu infrastruktuuritoimialan BSC-kortti 

toteutumineen.  

 

TEKNIIKKA 2017 
 
Tekniikan painopistealueet 

• Kaavoitettuja tontteja elinkeinotoimintaan, asumiseen ja lomarakentamiseen 
• Yleisten alueiden ja asemakaavakatujen yllä- ja kunnossapito 
• Viranomaislupien käsittely 
• Kiinteistöhuollon ja –palvelun järjestäminen kunnan omistuksessa olevissa kiinteistöissä 
• Kunnan rakentaminen ja peruskorjaustoimet ennakoivasti ja taloudellisesti 
• Lähiliikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapito 
• Toiminta Enontekiön sähkö Oy:n, Enontekiön Vesihuolto Oy:n sekä Enontekiön Kehitys 

Oy:n kanssa yhteistyössä 
 

Tehtävä 
 
Luoda puitteet kuntalaisten jokapäiväiselle hyvinvoinnille sekä elinkeinotoiminnalle: kaavoituksen, 
rakentamisen, rakennusvalvonnan sekä ympäristösuojelullisten näkökulmien kautta. 
 
Tekniikan tehtävänä on vastata kunnan rakentamisesta, tilapalveluista, kunnallistekniikasta lu-
kuun ottamatta vesi- ja viemärihuoltoa, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelun valmistelus-
ta, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, kauko-
lämmöstä ja moottorikelkkareiteistä, kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta sekä 
maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- ja valvontaviranomaistehtävistä. 
 

HYVINVOIVA KUNTA-
LAINEN 

Tavoitteet  Mittarit Toteutuma 2017 
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Tekniset palvelut mah-
dollistavat viihtyisän ja 
terveellisen asumisen, 
toiminnan, rakentami-
sen sekä elinkeinotoi-
minnan kunnan alueella. 
 

 
Enontekiön kunnan alueella 
riittävästi eri toimintoihin 
kaavoitettuja tontteja 
 
Lähiliikuntapaikat hoidettu-
na 
 

 
Tonttien määrä ja 
myydyt tontit.  
 
 
 
Huomautusten määrä 
 

 
 
myyty 1 kpl AO 
 
 
 
- 

 
Koulutus ja ammattitai-
don ylläpito 
 
 
Työhyvinvointi 

 
Työssä kehittymistä ja am-
mattitaidon ylläpitoa kan-
nustetaan 
 
Työhyvinvointisuunnitelman 
tavoitteiden saavuttaminen 
 
Henkilöstön kuormitus koh-
tuullinen 
 
 
 
 
 
 

 
Koulutussuunnitelman 
toteutumisen seuran-
ta 
 
 
Sairauspoissaolojen 
lkm. 
 
Työtyytyväisyys, kyse-
ly 2 kertaa valtuusto-
kaudessa 

 
7 henkilöä ja 17 päivää 
 
 
 
22 kpl sairauspoissaolo-
jaksoa 
 
- 

LUONTOMATKAILUN 
EDISTÄMINEN SEKÄ 
PORO- JA LUONTAIS-
ELINKEINOJEN TUKE-
MINEN 

Tavoitteet Mittarit Toteutuma 2017 

 
Kunnan maapoliittisen 
ohjelman toteuttaminen 
ekologiset näkökohdat 
huomioon ottaen 
 
 
Viranomaisten toiminta 
lupa-asioiden käsittelys-
sä 
asiantuntevaa ja asia-
kasta neuvovaa 

 
Kaavoituksella tuetaan kun-
nan kehitysstrategiaa 
 
 
 
 
Viranomaislupien käsittely 
jouhevaa, käsittelyaikojen 
ollessa kohtuulliset 
 
 
 

 
Voimassa olevat kaa-
vat 
Käynnissä olevat kaa-
vaprosessit 
 
 
 
Lupien käsittelyaika 
Lupien lukumäärä 
 
 

 
 
 
3 kpl, Kilpisjärven yleis-
kaava, Pohjois Kilpisjär-
ven asemakaava, Tuuli-
voimaa ohjaava yleis-
kaava. 
131kpl/25vrk keskim. 
17 kpl poikkeamislupa-
päätöstä 

HYVÄ JOHTAMINEN JA 
HALLINTO 

Tavoitteet Mittarit Toteutuma 2017 
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Teknisen lautakunnan 
toiminta ja laadukas 
valmistelu 
 
 
 
Realistinen budjetointi, 
talouden hallinta ja bud-
jetissa pysyminen 

Kokoustoiminta säännöllistä 
 
 
 
 
 
Taloudellisen tilanteen ak-
tiivinen seuranta 
 
 
Ulkopuolisen rahoituksen 
hankkiminen hankkeisiin 

Käsiteltyjen pykälien 
lukumäärä 
 
Kokousmateriaalin 
laatu ja siitä tehdyt 
huomautukset 
 
Kokousten lukumäärä 
 
Vuosittainen talousar-
vion täytäntöönpano-
ohjeiden mukainen 
seuranta ja raportointi 
 
Rahoitusta saaneiden 
hankkeiden määrä 

tekn.ltk 30.6 saakka 78§ 
elinv.ltk 1.7 alkaen  
118§ 
- 
 
tekn.ltk 30.6 saakka 6 
kpl 
elinv.ltk 1.7 alkaen  6 
kpl 
 
Kunnanhallitukselle on 
toimitettu talousarvion 
seurantaraportit. 
 
Tshakaljoen tulvapen-
ger 

 
HENKILÖSTÖ 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

Kunnanvaltuusto 

 

Vastuualue: Infrastruktuuri toimiala TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017  
     

Vakinainen henkilöstö     
     kokoaikaiset  11 12 10 10 
     osa-aikaiset      

Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia 
ja palkkatuella palkattuja) 

    

    kokoaikaiset    2 2 
    osa-aikaiset      

Yhteensä  11 12 12 12 
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Elinv.ltk 148 § INFRASTRUKTUURITOIMILANA VUODEN 2017 KÄYTTÖTALOUS-

BUDJETIN TOTEUTUMISEN HYVÄKSYMINEN 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi infrastruktuu-

ritoimialan vuoden 2017 käyttötalousbudjetin toteutumisen ja antaa 

sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

 

Selostus: 

 

Liitteessä §148/1 on vuoden 2017 käyttötalousbudjetin toteutumi-

nen. Vuoden 2017 käyttötalousbudjetti oli -655 910€, toteutumaksi 

muodostui -594 895€. 

 

   Budjetti 2017 Toteutuma 2017 

Toimintatuotot    +930 940 €   +929 758 € 99,9% 

Toimintakulut -1 586 850 € -1 524 653 € 96,1% 

Toimintakate   -655 910 €   -594 895 € 90,7% 

 

Toimintatuotoissa suurimmat yksittäiset alituksen aiheuttaa edel-

leen kiinteistöjen myyntituotto -59 766€. Ylitystä tuottoihin ker-

rytti rakennuslupamaksujen kertymä +30 000€, monitoimitalon val-

vonnasta ja toimistopalveluista +25 000€ sekä vuokratuottojen 

+51 000€ suurempi kertymä. 

 

Toimintakuluissa suurin yksittäinen alitus syntyi henkilöstöku-

luissa -117 776€, johtuen pitkistä sairauspoissaoloista, eläköity-

misestä, eläkekulujen pienenemisestä sekä toimintojen järjestämi-

sestä työllistämistuella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

Kunnanvaltuusto 
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Elinv.ltk 149 § VUODEN 2017 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja)  

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi vuoden 2017 in-

vestointikohteiden toteutumisen ja antaa sen edelleen kunnanhalli-

tukselle sekä kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Talousarvion investointiosan hankkeet sekä hankkeiden tulot ja me-

not ovat sitovia valtuustoon nähden. 

Alla on vuoden 2017 investointikohteiden toteutuminen. 

 

VUODEN 2017 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN  
 

 

099031 
Kiinteistöjen osto  

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -200 000 0 

Investointitulot 0 122,60 

 

099032 
Lapin Sähkövoima (Kejo lainalyhennys) 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot 0 -2677,48 

Investointitulot 0 0 

Kunnanhallituksen käsiteltävä  
 

099051 
Kilpisjärven monitoimitalo 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös 
€ 

Investointimenot -2 800 000 -2  141 338,51 

Investointitulot 2 800 000 -2  135 338,51  

Vakuutuksen omavastuuosuus = kunnan nettomeno  6000€ 
 

099053 
Liikuntahallin kunnostaminen 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -55 000 -54 442,30 

Investointitulot   

Vesivahingon vuoksi tehdyt korjaustoimenpiteet. 
 

099057 
Päiväkoti Hetta 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -16 000 -13 608,27 
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Investointitulot 0 0 

Akustiikkalevyn asennus ja aidan muutostyöt 
 
 

 

099059 
Karesuvannon koulu/päiväkoti 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -51 000 -50 564,18 

Investointitulot 0 0 

Päivähoidon siirto koulu tiloihin 
 

099065 
Kiinteistöjen kunnostus 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -30 000 -30 000 

Investointitulot 0 0 

Kiinteistöjen kunnostukseen erillisellä päätöksellä varattu summa, kohteelta haettiin siirtomäärä-
rahat: 16 000€ Päiväkoti Hetta ja 14 000€ Karesuvannon koulu/päiväkoti 

099068 
Osuuspankin kiinteistö 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -265 990 -184 540,27 

Investointitulot 31 300 0 

Kiinteistön hankinta, muutostöiden suunnit-
telut. Muutostyöt vuodelle 2018. 

  

099069 
Eläinlääkäritalon kunnossapito 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -54 000 -21 029,38 

Investointitulot 0 0 

Jatkuu vuodelle 2018 
 

  

099101 
Kilpisjärven osayleiskaava 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -20 000 -14,85 

Investointitulot 0 0 

Kaavoitustyö jatkuu 2018 
 

099108 
Pohjois Kilpisjärven asemakaava 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös € 

Investointimenot -25 000 -2240,00 

Investointitulot 0 0 

Kaavoitustyö jatkuu 2018 
 

099110 
Moottorikelkkareitit 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös € 

Investointimenot -20 000 -4 884,39 

Investointitulot 0 0 

Tarvikkeiden hankinta reittimerkintään 
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 099111 
Kemi-Ounasjoen kalatien rahoitusosuus 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -8400 -2404,59 

Investointitulot 0 0 

Hallinnon alainen investointihankinta. 
 

099116 
Jyppyrän kaavatiet 

Talousarvio 
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -130 000 0 

Investointitulot   

Kohteelta haettiin siirtomääräraha 35 000€, liikuntahallin kunnostamiseen. 

099120 
Tulvasuojaus Tsahkaljoki/Kilpisjärvi 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -45 000 -7076,52 

Investointitulot 0 3538,26 

Suunnittelu- ja selvitystyö kulut , nettomeno -3538,26€ 
 

099121  
Enontekiön opas- ja virkistyskartta 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -12 000 0 

Investointitulot 0 0 

Selvitystyö käynnissä  
 

099163 
Autojen uusiminen 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -30 000 0 

Investointitulot 0 0 

Autojen hankinta leasing-vaihtoehdolla. Kirjautuu käyttötalousmenoksi. 
 

099168 
ATK/vuosittaiset hankinnat 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -49 000 -17 464,50 

Investointitulot 0 0 

Hallinnon alainen investointihankinta. 
 

099169 
Mediatri-tietojärjestelmä 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -25 000 0 

Investointitulot 0 0 

Perusturvan alainen investointi 
 

099170 
Kirjastoautomaatti 

Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -10 000 -11 871 

Investointitulot 0 0 

Kulttuurin ja viestinnän alainen investointi 
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Investoinnit yhteensä Talousarvio  
€ 

Tilinpäätös  
€ 

Investointimenot -3 616 390 -2 514 156 

Investointitulot 2 831 300 2 142 399 

Nettomeno   vuodelle  2017            -371 757€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

Kunnanvaltuusto 
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Elinv.ltk 150 § KELKKAURAN LINJAUS PALOJOENSUUN KOHDALLA 

 

Ehdotus: 

Elinvoimalautakunta toteaa, ettei kuluvan talven ajalle uutta lin-

jausreittiä moottorikelkkauralle Palojoensuun kylän kohdalla saada 

järjestettyä.  

 

 

Selostus: 

Siltatyömaan vuoksi Victoriauralta Hettaan kulkeva moottorikelk-

kaura on ollut suljettuna Palojoensuussa VT 21 kohdalla, minkä 

vuoksi uutta linjausvaihtoehtoa on selvitelty Infran toimesta kol-

mella kirjallisella linjausvaihtoehdolla sekä yhdellä käynnillä 

kiinteistöllä, jonka kautta kuluvan talven kulku olisi voitu jär-

jestää. Yrityksistä huolimatta pysyvää tai väliaikaista kulku-uraa 

Hetta-Palojoensuu moottorikelkkauralle Palojoensuun kylän läpi ei 

ole löydetty. 
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Elinv.ltk 151 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET 

 

 

Päätös 

 

 

Ehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

 

 

Tekninen johtaja 

 

 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

Palojoensuun siltatyömaa on keskeytyksissä, minkä vuoksi sillan 

alta kulkeva moottorikelkkaura on käytettävissä. 

 

Rakennustarkastaja 

 

Rehtori 

 

Varhaiskasvatusohjaaja 

 

 

 

Tiedoksi tulleet asiat (infrastruktuuri): 

  

Kunnanhallitus 

15.1.2018 

- § 14 Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

12.2.2018 

- § 20 Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätök-

seen 16.11.2017 § 99 Kilpisjärven monitoimitalon tilojen 

käyttömaksu 
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Elinv.ltk 152 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 
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Elinv.ltk 153 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
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Elinv.ltk  OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perus-

teet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 

91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa.  

 

Pykälät:  

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät:  

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla.  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika  

 

  

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.  

 

Enontekiön elinvoimalautakunta 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi  

 

Pykälät:  

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaati-  
muksen sisältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimus-

viranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS  

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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Valitusviranomainen ja valitusaika  

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

  

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti:  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU  

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU Puhelin: 029 56 42800 Faksi: Faksi: 029 56 42841  

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus     valitusaika  

 

pykälät       30 päivää 

 

  

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, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on  

ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi-

daan 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.  
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Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu-

kaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.  

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle  

viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos vali-

tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 

tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivä-

nä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä 

voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä 

niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös  

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät  

–  

 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1)  

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät  

–  

 

Oikeudenkäyntimaksu  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä  

perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 

päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään  

peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 

maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomio-

istuinmaksulaki).  

 

Pöytäkirja 

  

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.  

Postiosoite: Ounastie 165  

Käyntiosoite: Ounastie 165  

Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi  

Faksinumero: 016 556 229  

Puhelinnumero: 040 487 6980  

Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15  

 

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään  

pöytäkirjanotteeseen.  

 


