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Elinv.ltk 119 § ELINVOIMALAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätös:
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Piia Juuson ja Santeri Kirkkalan. Edelleen elinvoimalautakunta päätti hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen sillä
muutoksella, että varhaiskasvatuksen käyttötaloussuunnitelmaa koskeva pykälä poistettiin tämän kokouksen asialistalta.
Päätösehdotus:
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi ja elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen
pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän
kokouksen työjärjestyksen.
Selostus:
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä
kunnan virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla
www.enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjien ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee
myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen
saakka.
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Elinv.ltk 120 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET/KUNNAN ETUOSTOOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN
Päätös:
Taru Mäkitalo poistui kokouksesta esteellisenä pykälän käsittelyn
ajaksi.
Esityksen mukaan.

Päätösehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta
ei käytetä. Yhteenveto liitteenä (liite 1/120§).

Tiedoksi : Kunnanhallitus
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Elinv.ltk 121 § Infrastruktuuritoimialan vuoden 2018 käyttötalousbudjetin sekä investointiohjelman vastuuviranhaltijoiden nimeäminen
Päätös:
Määrärahojen jakolistaan lisättiin tasetili ja siihen vastuuviranhaltija ja varavastuuviranhaltija.
Muuten ehdotuksen mukaan.

Ehdotus (tekninen johtaja):
Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa kunnanvaltuustossa hyväksytyn infrastruktuuritoimialan vuoden 2018 raamin mukaisen käyttötalousarviobudjetin, liitteen 1/121§ mukaisesti sekä infrastruktuuritoimialan alaisten investointiohjelman, liitteen 2/121§ mukaisesti.
Käyttötalousbudjetissa toimintakatteen ollessa 671 480€ sekä investointiohjelmassa 630 000€ (50 000€ ohjelmat, laitteet ym. eivät
ole infrastruktuurin alaisia investointeja).
Elinvoimalautakunta päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti:
KÄYTTÖTALOUS
INFRASTRUKTUURI 2018
Kustannuspaikat

Vastuuviranhaltija

Varahenkilö

Rakennusvalvonta
Teknisen auto Yht-279
Ympäristönsuojelu
Ytyäympäristöön työpaja
Pelastustoimi
Hetta hiihtomaa
Kaavoitus ja mittaus
Tekninen hallinto
Talonmiesrengas
Talonmiespalvelujen myynti
Kiinteistöyhtiöt/hallinta
Teknisen auto XCZ-769
Jätehuolto

Rakennustarkastaja
Tekninen johtaja
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Tekninen johtaja
Rakmestari-Rak.tark
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Rakmestari-Rak.tark.

Rakmestari-Raktark.
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja
Tekninen johtaja
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Rakennustarkastaja
Rakmestari-Raktark.
Rakennustarkastaja
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Rinne
Eläinlääkäritalo
Kilpisjärven koetalo
Asuntoyhtiöt
Hetanranta
Hetan terveysasema
Karesuvannon terveysasema
Hetan koulu
Kilpisjärven majoitusrak.
Hetan paloasema
Karesuvannon paloasema
Kilpisjärven paloasema
Maa- ja metsätilat
Rakennuskaavatiet
Puistot ja yleiset alueet
Vene- ja lentosatama
Lähiliikuntapaikat ja ladut
Moottorikelkkareitit
Rivitalo I
Tamppari Prinoth T4S
Asunto Oy Saanansäde 4
Asunto Oy Jussaeno
As Oy Kilpisrivit
Osuuspankin kiinteistö
Kaukolämpö
Vesi- ja viemärilaitokset
Tasetilit
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Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Rakennustarkastaja
Rakmestari-Rak.tark.
Tekninen johtaja
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninenjohtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja

Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja
Tekninen johtaja
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.

Tekninen johtaja
Rakmestari-Rak.tark
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninenjohtaja
Rakmestari-Rak.tark.

Rakennustarkastaja
Tekninen johtaja
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakmestari-Rak.tark.
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja

Rakmestari-Rak.tark.

Investointiohjelma 2018
Kiinteistöjen osto
Peltovuoman koulu
Kiinteistöjen kunnostus
Hetan paloasema
Suunnittelu (rakennukset)
Kaavat
Moottorikelkkareitit
Tulvasuojaus Tsahkaljoki/Kilpisjärvi

Selostus:
Enontekiön kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2018 mukaan
kunnanhallituksen ja lautakuntien on vahvistettava tehtäväalueilLtk
____
pj

Khall
____
pkt

____
pkt

Kvalt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Elinvoimalautakunta

PÖYTÄKIRJA
23.1.2018

leen käyttösuunnitelmat välittömästi vuoden alussa. Käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä kunnanhallituksen ja lautakuntien
tulee jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin (kustannuspaikat) ja nimetä niille vastuuviranhaltijat varahenkilöineen hallintosäännön
mukaisesti.
Investointiohjelman mukaisille investoinneille tulee myös nimetä
vastuuviranhaltijat varahenkilöineen.
Käyttö- ja investointisuunnitelman tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota.

Tiedoksi: kunnanhallitus, -valtuusto, kirjanpito
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Elinv.ltk 122 §
OPETUSTOIMIALAN VUODEN 2018 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN
HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN
Päätös:
Rehtori antoi kokouksessa seuraavan ehdotuksen: elinvoimalautakunta hyväksyy käyttötaloussuunnitelman määrärahojen jaon liitteenä
olevan talousarvion numero-osan mukaisesti (jako on sama kuin oli
elinvoimalautakunnan hyväksymässä v. 2018 talousarvioesityksessä).
Vastuuviranhaltijana toimii hallintosäännön mukaisesti toimialajohtaja eli opetustoimen osalta rehtori. Varavastuuviranhaltijat
määrätään sen jälkeen, kun rehtorin, apulaisjohtajien ja apulaisrehtorin tehtäväkuvaukset on tarkistettu.
Päätös kokouksessa annetun muutetun ehdotuksen mukaan.
Ehdotus (rehtori):
Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa kunnanvaltuustossa hyväksytyn opetustoimen raamin mukaisen v. 2018 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti (raami 2.840.000,-, liite).
Elinvoimalautakunta päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti
(vastaavuus sähköisen laskutusjärjestelmä Rondon kanssa):
Kustannuspaikka

Vastuuviranhaltija

Varahenkilö

Koulutoimen hallinto

rehtori

Hetan perusopetuksen apulaisjohtaja

Sivistystoimen auto

rehtori

vapaa-aikatoimen sihteeri

Hetan yhtenäinen peruskoulu

rehtori

Hetan perusopetuksen apulaisjohtaja

Karesuvannon koulu

rehtori

Hetan perusopetuksen apulaisjohtaja

Kilpisjärven koulu

rehtori

Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja

Peltovuoman koulu

rehtori

Hetan perusopetuksen apulaisjohtaja

ESR-hanke EMOK Monitoimijuus

rehtori

Hetan perusopetuksen apulaisjohtaja

ESR EMOK 2 –hanke Flat rate

rehtori

Hetan perusopetuksen apulaisjohtaja

Kalottikulttuuria tunturilapsille-

rehtori

Hetan perusopetuksen apulaisjohtaja
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hanke
Rievssat 2

rehtori

Hetan perusopetuksen apulaisjohtaja

Erälukio

rehtori

lukion apulaisrehtori

Ammattioppilaitokset

rehtori

lukion apulaisrehtori

Arktista pedagogiikkaa-hanke

rehtori

lukion apulaisrehtori

Tasetili

asiatarkastaja toimistosihteeri

hyväksyjä rehtori, varahyväksyjä lukion rehtori

Selostus:
Enontekiön kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2018 mukaan
kunnanhallituksen ja lautakuntien on vahvistettava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat välittömästi vuoden alussa. Käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä kunnanhallituksen ja lautakuntien
tulee jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin (kustannuspaikat) ja nimetä niille vastuuviranhaltijat varahenkilöineen hallintosäännön
mukaisesti.
Käyttösuunnitelman tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota.
Valtuusto päätti kokouksessaan 29.11.2017 § 84 opetustoimen talousarvioraamin vuosikatteeksi vuodelle 2018 2.840.000,-. (Vuodelle 2016 annettu vuosikate oli 4.946.010,-, jolloin vielä koko sivistystoimi oli samassa talousarviossa). Vuodelle 2017 annettu
vuosikate oli 2.846.620,-.
Talousarvioon ei enää sisälly taloudellisista syistä kunnan harkinnanvarainen keskiasteen ammatillisen koulutuksen koulumatkatuki. Talousarviossa ei ole omavastuuosuutta myöskään uusille hankkeille. Koulujen tulee noudattaa tiukkaa kulukuria oppikirja-,
atk- ja kalustohankinnoissa sekä kuljetuksissa.

Tiedoksi: kunnanhallitus, -valtuusto, kirjanpito
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Elinv.ltk 123 §
20 TUNNIN LAAJUISEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Ehdotus (vastaava lastentarhanopettaja):
20h/viikossa varhaiskasvatusoikeutta voidaan järjestää joko
1) osapäiväisenä varhaiskasvatuksena (enintään 5 tuntia päivässä) maanantaista torstaihin klo 8-15 välisenä aikana.
tai
2) Osaviikkoisena varhaiskasvatuksena kokopäiväisenä (yli 5 tuntia päivässä), 3 päivänä viikossa. Kahtena päivänä päivän pituus 7 h ja kolmantena 6 h. Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen
päivät sovitaan yhdessä varhaiskasvatusyksikön kanssa. Kokopäiväinen varhaiskasvatus klo 8-15 välillä.

Selostus:

Varhaiskasvatuslaki 11 a §
Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa kunnan
järjestämässä 1 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa paikassa sen
ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana,
jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella
maksettavaa isyysrahaa.
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetulla tavalla työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä
tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Edellä mainitun tilanteen
päätyttyä varhaiskasvatusta on edelleen järjestettävä tämän momentin mukaisesti kahden kuukauden ajan, paitsi jos lapsen vanhempi
tai muu huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta
tai jää eläkkeelle.
Sivistyslautakunnan päätös 78§ 14.6.2016
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Sivistyslautakunta päättää, että 20 tunnin laajuista varhaiskasvatusta järjestetään kahdella tavalla:
1) Osapäiväinen varhaiskasvatus
Viisi päivää viikossa, neljä tuntia päivässä. Toimintaaika on ma-pe klo 8-12.
2) Osaviikkoinen varhaiskasvatus
Kahtena tai kolmena päivänä viikossa, max. 20h/vko.
Toiminta-aika klo 8-15 välillä.
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Elinv.ltk 124 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET
Päätös:
Kokouksessa annettiin vielä tiedoksi:
Rakennusmestari-rakennustarkastaja:
- Kilpisjärven tullin jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyvä
kirje 15.1.2018/Anu Rautiola
- Senaattikiinteistön kirje Kilpisjärven tullin jätevesien käsittely 24.5.2016
- elinvoimalautakunnan kirje Kilpisjärven tullin jätevedenpuhdistamon toiminnasta 16.1.2018
Rehtori:
- Kunnanhallituksen päätös 19.12.2017 § 358: kokouspalkkiot
kunnanhallituksen asettamien vaikuttajaelinten osalta
- Kunnanhallituksen päätös 19.12.2017 § 356: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen/opetustoimi; kunnanhallitus päätti,
että se ei esitä valtuustolle ylitysoikeutta talousarvioon
2017, koska talousarvion esityksen tekohetken ja lisäksi tämänhetkinen analyysi ja toteutuma ei anna siihen aihetta.
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että kiintiöpakolaisten
valmistavan luokan valtionosuudet kirjautuvat rahoitukseen.
Kunnanhallitus edellyttää tiukkaa kulukuria toimialoilta.
- Karesuvannon koulun opettajista ei kukaan ottanut apulaisjohtajan tehtäviä hoitaakseen. Koululla 9.1.2018 pidetyssä neuvottelussa sovittiin vastuualueiden jako rehtorin ja koululla
olevan henkilöstön kesken (hallintosääntö § 34 kohta 1). Järjestely on voimassa toistaiseksi.
Elinvoimalautakunta merkitsi tiedoksi viranhaltijapäätökset ja –
ilmoitukset.
Ehdotus:
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja –
ilmoitukset.
Tekninen johtaja:
Rakennusmestari-rakennustarkastaja:
- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös / Työsopimussuhteisen
toimen täyttämistä koskeva valitus
Rakennustarkastaja:
- Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 15.12.2017-23.1.2018
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Rehtori, viranhaltijapäätökset:
- 7.12.2017 saamenkielen lehtorin viransijaiseksi Anne-Mari
Kukkonen lehtori Berit-Ellen Juuson virkavapauden ajaksi
- 3.1.2018 Valo-luokan koulunkäynninohjaajan määräaikaiseen
tehtävään Pipsa Alapuranen
Varhaiskasvatusohjaaja:
Kunnanhallitus:
6.11.2017
- § 314 Esitys vuoden 2018 investointiohjelmaan Kilpisjärven monitoimitalon pihalla olevan leikkikentän aitaamiseksi sekä sen ja
kaukalo alueen valaistuksen uusimiseksi
- § 318 Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden
käyttäminen
11.12.2017
- § 349 Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden
käyttäminen
Metsähallitus:
- Lupa haitallisen vieraslajin (supikoira) poistamiseen eräistä
kansallispuistoista Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella (luonnonsuojelulain 15 §:n mukainen lupa) sekä liikkumislupa luvassa mainittuihin luonnonpuistoihin
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Elinv.ltk 125 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT
Tiia Saatio saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 15.15.
Laila Nikunlassi poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo
15.20
Taru Mäkitalo kysyi miten osuuspankkikiinteistön asia edistyy.
Kimmo Lämsä kertoi, että 24.1.2018 tiloihin tulee tutustumaan paikallislehden omistaja. Sähkölaitos tekee sähköasennukset. Kirvesmiehen työt tulee kunnan kautta. Ilmastointiasennukset tekee Pelti-Nikkari. Juha-Pekka Mäntyvaara kysyi urakka-aikataulua. Kimmo
Lämsä vastasi, että aikataulu ei ole vielä tarkentunut. Juha-Pekka
Mäntyvaara ja Taru Mäkitalo kysyivät miksi kattoremontti on aloitettu keskellä talvea.
Taru Mäkitalo kysyi kaavateistä. Kimmo Lämsä vastasi, että Jyppyrä
ei ole investoinneissa ollenkaan. Kaavapäivitys on kesken.
Piia Juuso kysyi milloin aloitetaan Kehityksen tilojen remontti
Luovatuvan tarpeita varten. Kimmo Lämsä totesi, että asia kuuluu
Kehitys Oy:lle. Kalevi Keskitalo vastasi, että tiloille ei voi
tehdä mitään ennen kuin osuuspankin kiinteistön remontti on valmis
ja työntekijät saadaan siirrettyä.
Taru Mäkitalo kysyi milloin liikuntatilojen vuokrausasia tuodaan
uudelleen päätöksen tekoon. Asia ilmeisesti siirtyy kunnanhallituksen käsittelyyn.
Juha-Pekka Mäntyvaara kysyi Palojoensuun kohdalla olevasta kelkkareitistä. Tällä hetkellä reitillä on siltatyömaan kohdalla sula
alue. Kalevi Keskitalo kertoi, että reittiselvittely on menossa.
Kalevi Keskitalo kertoi tämän hetkisestä tilanteesta ja erilaisista vaihtoehdoista, jotka ovat olleet selvittelyssä. Yksityisiltä
maanomistajilta on saatu lupa, mutta paliskunta on vastustanut
reittimuutosta. Metsähallitukselta ei ole saatu lupaa reitin rakentamiseen.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:36.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perus- Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain
teet
91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 121, 122, 123
HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimukOikaisuvaatimus- sen.
viranomainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.

-aika

Enontekiön elinvoimalautakunta
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi
Pykälät: 122

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Oikaisuvaati-

muksen sisältö

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
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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 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.
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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 mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 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 (Tuomioistuinmaksulaki).
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165
Käyntiosoite: Ounastie 165
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi
Faksinumero: 016 556 229
Puhelinnumero: 040 487 6980
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15
Lisätietoja
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.
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