
ENONTEKIÖN KUNTA   ESITYSLISTA   

Elinvoimalautakunta 

 

Kokousaika 16.11.2017 klo  17  

 

Kokouspaikka Virastotalo, Hetta 

 

Saapuvilla olleet jäsenet  

Juha-Pekka Mäntyvaara  pj  

(vj Matias Vieltojärvi) 

Taru Mäkitalo     I  vpj  

(vj Mika Heikura)   

Pentti K. Keskitalo  j 

(vj Kari Kotavuopio) 

Santeri Kirkkala  j 

(vj Elina Rousu-Karlsen) 

Ulla Keinovaara  j 

(vj Anni Kuusela) 

Hannu Ranta   j 

(vj Tytti Valkeapää) 

Piia Juuso  j 

(vj Elli-Maria Kultima) 

 

  Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

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:   § -  §   

 

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 24.11.2017 

nähtävänä  Enontekiön virastotalolla  
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ASIALISTA 

92 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

93 § Elinvoimalautakunnan alaisten toimintojen esittely 

94 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

95 § Koulujen vuosisuunnitelmien hyväksyminen lv. 2017 – 2018 

96 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099065 kiinteistöjen 

kunnostus, kustannuspaikkaan 099059 karesuvannon kou-

lu/päiväkoti 

97 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

98 § Moottorikelkkareittien investoinnin kohdentaminen sekä vas-

tuuviranhaltijan nimeäminen 

99 § Kilpisjärven monitoimitalon tilojen käyttömaksu 

100 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat  

101 § Kokouksen päättäminen 
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 Elinv.ltk § 92 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 § 93 ELINVOIMALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN ESITTELY 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (kehtysjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

Toimialajohtajat ja vastuuviranhaltijat esittelevät lautakunnalle 

alaisensa toiminnan sisältöä ja taloutta. 
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Elinv.ltk § 94 KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etu-

osto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä 

 

 

1. 

Kohteet: 047-404-78-34 Julianhiekkaranta, koko kiinteistö  

Pinta-ala: 209800 m
2
 

Luovuttaja: Tapani Hilda Julia, Märsta 

Luovutuksen saajat: Harjuntausta Seija-Riitta Elisabeth ja Paavo 

Taavetti Vihtori, Kilvakkala 

 

2. 

Kohteet: 047-405-15-17 Takkula, koko kiinteistö rakennuksineen  

Pinta-ala: 60000 m
2
 

Luovuttaja: Nuutinen Raili Tuulikki kp ja Martti Juhani kp, Espoo  

Luovutuksen saajat: Ristimäki Harri Heikki ja Soile Riitta, Kan-

gasala 

 

3. 

Kohteet: 047-401-13-3 Saarivuopio, määräosa ½ rakennuksineen  

Pinta-ala: 11500 m
2
 

Luovuttaja: Rautkari Mauri, Helsinki 

Luovutuksen saajat: Saunio Niko Mikael, Markus Joose Rainer ja 

Mitro Jaakko Robert, Helsinki 

 

4. 

Kohteet: 047-401-39-1 Anve, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 11440 m
2
 

Luovuttaja: Jokinen Maria Orvokki, Maakeski  

Luovutuksen saaja: Nykänen Pentti Juhani, Kuopio 

 

5. 

Kohteet: 047-404-19-8 Kuukkeli, määräosa ½ rakennuksineen 

Pinta-ala: 2100 m
2
 

Luovuttaja: Haukilahti Matti Juhani, Jyväskylä 

Luovutuksen saajat: Muhos Elina Katriina ja Antti Matti Juhani, 

Oulu  

 

6. 

Kohteet: 047-406-16-11 Välitalo, määräosa 1/8 

Pinta-ala: 5445000 m
2
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Kohteet: 047-404-37-22 Sammomatieva, määräosa 1/8 

Pinta-ala: 432800 m
2
 

Luovuttaja: Mäkitalo Iida Lempi, Enontekiö 

Luovutuksen saajat: Mäkitalo Kalevi, Saarenkylä ja Turtiainen Lii-

sa Sinikka, Palojoensuu 

 

7. 

Kohteet: 047-404-28-31 Savimäki, 15 yksikköä yhteismetsää  

Luovuttaja: Mäkitalo Paavo, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Onkalo Satu, Keminmaa   

 

8. 

Kohteet: 047-404-28-31 Savimäki, 15 yksikköä yhteismetsää  

Luovuttaja: Mäkitalo Paavo, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Enojärvi Kirsti Marjatta, Enontekiö   

 

9. 

Kohteet: 047-404-28-31 Savimäki, 15 yksikköä yhteismetsää  

Luovuttaja: Mäkitalo Paavo, Enontekiö 

Luovutuksen saaja: Turtinen Liisa Sinikka, Enontekiö   

 

10. 

Kohteet: 047-404-28-8 Loukkotalo, koko kiinteistö rakennuksineen  

Pinta-ala: 6750 m
2
 

Luovuttaja: Mäkitalo Onni Veikko, Enontekiö 

Luovutuksen saajat: Mäkitalo Kalevi Antero, Saarenkylä ja Turtinen 

Liisa Sinikka, Palojoensuu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus
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Elinv.ltk § 95 KOULUJEN VUOSISUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LV. 2017 – 

2018 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat koulujen (Kilpisjär-

vi, Karesuvanto, Peltovuoma, Hetan koulukeskus (yhtenäinen perus-

koulu ja Enontekiön Erälukio) vuosisuunnitelmat lv. 2017 – 2018 

ajaksi ja opettajien palkan perusteena olevat tunnit ja tehtävät 

niiden perusteella. 

 

 

Selostus: 

Perusopetusasetuksen 9 § 1. mom. mukaan opetuksen järjestäjän tu-

lee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitel-

ma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetus-

tunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toimin-

nasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetukses-

ta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä 

asioista.  

 

Tämän ns. vuosisuunnitelman/työsuunnitelman hyväksymisen myötä 

elinvoimalautakunta hyväksyy myös opettajien lukuvuosittaiset pal-

kat, koska tunnit määräytyvät vuosisuunnitelman tuntien mukaises-

ti.  

 

Liitteet: 

Kilpisjärven, Karesuvannon, Peltovuoman ja Hetan koulukeskuksen 

vuosisuunnitelmat. 
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Elinv.ltk § 96 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099065 KIIN-

TEISTÖJEN KUNNOSTUS, KUSTANNUSPAIKKAAN 099059 KARESUVANNON KOU-

LU/PÄIVÄKOTI 

  

 

Päätös: 

 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja 

edelleen kunnan valtuustolle: 14 000€ investointimäärärahan siir-

toa kohteesta: 099065 Kiinteistöjen kunnostus(14 000€), kustannus-

paikalle 099059 Karesuvannon koulu/päiväkoti (37 000€). 

 

Karesuvannon koulun muutostöiden/remontoinnin investointikustan-

nukseksi muodostuu yhteensä 51 000€. 

 

 

Selostus: 

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 30.5.2017 §67 alla olevan 

mukaisesti. 

Alkuperäiseen kustannusarvioon on toteutunut ylitystä 13 565€, tä-

mä johtuu alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaa: ilmastoinnin-

järjestämisestä, piha-alueen murskettamisesta sekä osittaisesta 

pihavalaistuksen uusimisesta. Purkutöiden yhteydessä paljastui 

myös olemassa olleita kosteusvaurioita jotka korjattiin remontin 

yhteydessä. 

 

 

Tekn.ltk. 67 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116 JYP-

PYRÄN KAAVATIET KOHTEESEEN: KARESUVANNON KOULU / RYHMÄPÄIVÄKODIN 

VAATIMAT MUUTOSTYÖT KOULUN TILOIHIN. 

 

Selostus: 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.5.2017 §70 päättänyt siir-

tää varhaiskasvatuksen toiminnot Karesuvannossa koulun tiloihin 

1.8.2017 alkaen. Sivistyslautakunta on esittänyt tekniselle lauta-

kunnalle, että tekninen lautakunta laatii hyväksyttävät suunnitel-

mat, kustannusarvion ja toteuttaa hankkeen. 

 

Muutostyön vaatimat toimenpiteet: 

- Ulkoportaan uusiminen rakennusmääräysten mukaiseksi 

- portaan alle vaunutila 

- portaan yläpuolisen katoksen laajennus 

- kuraeteisen rakentaminen tuulikaapin tilalle 

- tupakeittiön ja käytävän lattiamaton uusiminen 

- WC:n laajennus ja kalustus 
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- siivouskomeron rakentaminen varastotilaan 

- ovien muutostöitä 

- keittiön välilaatoituksen uusiminen ja uusi jää/pakastekaappi 

- ilmanvaihdon rakentaminen tiloihin 

- tarvittavat sähkö ja putkityöt 

Koulupuolen muutostyöt 

- Opettajain taukotilan keittiökalusteet 

 

 

Liitteessä 1/67§ on pohjakuva muutostöitä koskevasta alueesta. 

 

Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannusarvio on, liitteen 

2/67§ mukaisesti 36 844 € 

 

Ehdotus: Tekninen johtaja 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muu-

tostyöt koulun tiloihin, 37 000€ investointimäärärahan siirtoa 

kohteesta 099116 Jyppyrän kaavatiet (130 000 €) 

Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoin-

nin aloituslupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy inves-

tointimäärärahan, 37 000€ siirron kohteeseen Karesuvannon kou-

lu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutostyöt koulun tiloihin 

 

 

Kohteen vastuuviranomaisena toimii rakennusmestari-

rakennustarkastaja. 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

 

Päätös: 

 

 

-------------- 

 

 

Tiedoksi: 

Enontekiön kunnanhallitus 

Sivistyslautakunta 
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Elinv.ltk § 97 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET 

 

 

Päätös 

 

 

Ehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

 

 

Tekninen johtaja 

- Investointikohde 099069 Eläinlääkäritalon kunnossapito, aloi-

tettu viikolla 46/2017. 

 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

   - 18.10.2017 Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston päätös koskien 

ruoppaus- ja ruoppausmassojen läjittämistä kiinteistöllä Peltola 

(47-405-1-2) ja Erkkilä (47-405-2-2), Enontekiö 

 

Rakennustarkastaja: 

   - Rakentamiseen liittyvät päätökset 27.10. – 16.11.2017 

 

Rehtori: 

- Rievssat II-hankkeelle haettu käyttöajan pidennystä. Kolmas 

työntekijän hakukierros keväällä. 

- Kilpisjärven ja Norjan Skibottenin koulujen välillä jatkuu 

kaksikielisten oppilaiden oppilasvaihto 

 

Varhaiskasvatusohjaaja 

 

 

Kehitysjohtaja: 

 

- Kuntakonsernin kehittämispajat 17.8. ja 8.11. Sote-

uudistukseen liittyen, yhteenvetoa 

- Katsaus lentoliikenteeseen 2017/2018 
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Elinv.ltk § 98 MOOTTORIKELKKAREITTIEN INVESTOINNIN KOHDENTAMINEN 

SEKÄ VASTUUVIRANHALTIJAN NIMEÄMINEN 

 

Päätös: 

 

Ehdotus:rkm-rakennustarkastaja 

 

Elinvoimalautakunta päättää aloittaa merkintöjen uusimiset välillä 

Hetta – Leppäjärvi ja nimeää vastuuviranhaltijaksi Kalevi Keskita-

lon. 

 

 

Selostus: 

 

Vuoden 2017 talousarviossa on investointeihin momentille 099110 

varattu 20000€ moottorikelkkareitteihin.  

 

Reittien merkinnät (puupaalut ja erämaaristit) ovat yli 20vuotta 

vanhoja ja ne rakennettu käsittelemättömästä puutavarasta. Merkke-

jä on katkeillut ja kallistunut niin, että ne aiheuttavat jo vaa-

ratilanteita kelkkailijoille. 
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Elinv.ltk § 99 KILPISJÄRVEN MONITOIMITALON TILOJEN KÄYTTÖMAKSU 

5.9.2017 Käydyn palaverin yhteydessä sovittiin, että monitoimita-

lon käytöstä peritään käyttömaksu samaa periaatetta noudattaen ku-

ten Hetan keskuskoulun osalla. 

Liikuntahalli: 

Liikuntahallin käyttövuoron maksua peritään päivämaksuna 30 

€/päivä/puolivuotiskausi 1.1-30.6 ja 1.7-31.12. (Esim. Yhdistys 

varaa liikuntahallin neljänä päivänä viikossa vaikka 3 tun-

tia/kerta, peritään maksua 4 päivän osalta 120€/puolivuotiskausi). 

Mikäli yhdistys käyttää hallia vähemmän kuin 3tuntia /päivä, peri-

tään maksuna 10€/tunti/lukukausi. 

Tilapäisen käytön osalta kunnassa toimivilta muilta kuin hallin 

lukukaudeksi varanneilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yksityisil-

tä peritään joko 15 €/tunti tai 80 €/vrk. Kunnan ulkopuolisilta 

järjestöiltä peritään liikuntahallin käyttömaksua 30 €/tunti tai 

100 €/vrk. 

Käyttömaksu peritään paikallisilta yhdistyksiltä lukukauden pää-

tyttyä varauskirjan mukaisesti. 

 

Keittiötila: 

Keittiön vuokraaminen edellyttää, että joku keittiön vakinaisesta 

henkilökunnasta on mukana ja vuokraaja maksaa tarvittaessa ko. 

henkilön palkan. Keittiötyöskentelyssä noudatetaan asetettuja hy-

gieniavaatimuksia. 

Kunnan alueella toimivilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä keittiön 

tilojen käyttömaksu on 80(50) € / vrk. Kunnan ulkopuolisilta jär-

jestäjiltä peritään vuokraa 120(100) € / vrk. Näyttely-/aulatilan 

vuokra 25 € / vrk keittiön vuokraamisen yhteydessä. 

Tilaisuuksissa, missä valmistetaan ja / tarjoillaan vain kahvia, 

hinta on 40 € / kerta. Paikallisyhdistysten kokousten pitäminen 

kokoustilassa (jossa pieni keittiötila) on maksutonta. 

 

Tilojen vuokraamisesta tehdään kirjallinen sopimus. 

Muut tilat: 

Teknisen luokka 30€/h 

Perusluokat       20€/h 

 

Majoitus: 

Monitoimitalon tiloja ei saa käyttää majoittumiseen. Majoittumi-

sessa on kuitenkin kaksi poikkeusta: 

- 27.4 veteraanipäivän tilaisuus kolmen valtakunnan rajalla. Tiloja 

voidaan antaa käyttöön kyseiselle yhdistykselle, joka po. tilaisuu-

den järjestää. 

- koululaisten luokkaretkien käyttöön. 
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Tilojen käytöstä vastaa ja sopii monitoimitalon tilavarauksista 

vastaava, koulun apulaisjohtaja.  

 

Muut asiat: 

Videoneuvottelu- ja äänentoistolaitteiden käyttämisestä sovitaan 

erikseen apulaisjohtajan kanssa. 

 

Jokaisella vuokraajalla tulee olla nimetty täysi-ikäinen ja luo-

tettava vastuuhenkilö, jolle tilan avain ja ohjeet luovutetaan.  

 

Kuntosali vuokrataan Saana-Veikot ry:lle 10€/kk. Vuokraaja vastaa 

tilan kunnosta, siivouksesta sekä kuntosalilaitteiston turvalli-

suudesta. 

 

Monitoimitalon tilojen käytöstä ja säännöistä tulee laatia järjes-

tyssääntö, jonka hyväksyy elinvoimalautakunta. 

 

Hinnat sisältävät alv:n 24 %. 

Päätös astuu voimaan 1.12.2017  
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Elinv.ltk § 100 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 
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Elinv.ltk § 101 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  

 
Valitusviranomainen ja valitusaika  

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

  

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti:  

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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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.  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta  20 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

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.  

 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

 


