
ENONTEKIÖN KUNTA   Pöytäkirja 25.9.2017 

  

Elinvoimalautakunta 

Kokousaika Maanantai 25.9.2017 klo  17.00-19.43  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Juha-Pekka Mäntyvaara  pj   

olleet jäsenet Taru Mäkitalo     I  vpj   

Pentti K. Keskitalo  j 

Santeri Kirkkala  j 

Ulla Keinovaara  j 

Hannu Ranta   j 

Piia Juuso  j 

 

  Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

Elli-Maria Kultima khall. edustaja 

Sari Keskitalo khall. pj   

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Kimmo Lämsä   esitt./pöytäk.pitäjä  

Mauri Kivelä  esitt./pöytäk.pitäjä 

Kalevi Keskitalo esitt./pöytäk.pitäjä 

Laila Nikunlassi esitt./pöytäk.pitäjä 

Säde Hautamäki esitt./pöytäk.pitäjä 

Hannu Autto esitt./pöytäk.pitäjä

  

 

Asiat:  44 § - 76 §   

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Juha-Pekka Mäntyvaara Kimmo Lämsä 

puheenjohtaja  esitt./pöytäk.pitäjä  

 

 

Mauri Kivelä  Kalevi Keskitalo 

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

 

 

Laila Nikunlassi  Säde Hautamäki  

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

    

                  Hannu Autto        

                  esitt./pöytäk.pitäjä 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Piia Juuso  Taru Mäkitalo 

 

 

Pöytäkirja on 2.10.2017 

nähtävänä  Enontekiön virastotalolla  
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ASIALISTA 

44 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

45 § Asiavirheen korjaaminen/ Elinvoimalautakunta 7.9.2017 §:t 12 

- 43. 

 

46 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset (infrastruktuuri) 

47 § Ilmoitusasiat (infrastruktuuri) 

48 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat (infrastruktuuri) 

49 § Poikkeamishakemus / Tommi Pasanen 

50 § Poikkeamishakemus / Einari Kultima 

51 § Poikkeamishakemus / Jari Vieltojärvi 

52 § Poikkeamishakemus / Rakennusliike Timo Matila Oy 

53 § Poikkeamishakemus / Muotkanmaan yhteismetsä 

54 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

55 § Teknisen lautakunnan alaisten menokohtien käyttötalousbud-

jetin toteutuminen 1-6/2017 

56 § Investointiohjelman toteutuminen 1-6/2017 

57 § Esitys vuoden 2018 investointiohjelmaan Kilpisjärven moni-

toimitalon pihalla olevan leikkikentän aitaamiseksi sekä sen ja 

kaukaloalueen valaistuksen uusimiseksi 

58 § Esitys vuoden 2017 investointiohjelman kohteen:099163 Auto-

jen uusiminen, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhalli-

tukselle. 

59 § Anomus bussipysäkin rakentamisesta 

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

kien teknisen lautakunnan päätöstä 18.5.2017 §62 

61 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset (opetustoimi ja var-

haiskasvatus) 

62 § Ilmoitusasiat (opetustoimi ja varhaiskasvatus) 

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

haiskasvatus) 

64 § Perusopetuksen saamen kielen ja kulttuurin käytön kehittä-

misen jatkohankkeen ja kustannuspaikan hyväksyminen 

65 § Oppilaskuljetushakemus S.G. 

66 § Oppilaskuljetushakemus K.S. (ei-julk., laki viranomaistoi-

minnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 

67 § Oppilaskuljetushakemus T.A (ei-julk., laki viranomaistoi-

minnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 

68 § Oppilaskuljetushakemus P.K. 

69 § Liikennejärjestelyt Hetan koulukeskuksessa 

70 § Osavuosikatsaus/koulutoimi ja varhaiskasvatus 

71 § Ylitysanomus/koulutoimi 

72 § Oikaisupyyntö/Pigga ja Pekka Keskitalo (ei-julk., laki vi-

ranomaistoiminnan julkisuudesta § 24, kohta 25) 

73 § Virkavapaushakemus/Berit-Ellen Juuso (ei-julk., laki viran-

omaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 32) 
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74 § Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman hy-

väksyminen 

75 § Elinvoimalautakunnan talousarvioesitys ja BSC-kortit toimi-

aloittain vuodelle 2018 

76 § Kokouksen päättäminen 
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Elinv.ltk 44 § ELINVOIMALAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 

Päätös:  

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Juuso ja Taru Mäkitalo 

yksimielisesti Hannu Rannan esityksestä. Elinvoimalautakunta hy-

väksyi yksimielisesti esityslistan, pykälän § 55(Pasi Pääkkölän 

korvausvaade) käsittelystä poistettuna, kokouksen työjärjestyksek-

si. 

  

Käsittely: 

Käsittelyssä tekninen johtaja esitti § 55 poistamista käsittelystä 

koska asia on vakuutusyhtiön käsittelyssä. Vakuutusyhtiön päätös 

tuodaan elinvoimalautakunnalle tiedoksi. 

 

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 nähtävillä pitoa 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. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA 25.9.2017 Sivu 

Elinvoimalautakunta  5 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Elinv.ltk 45 § Asiavirheen korjaaminen/ Elinvoimalautakunta 

7.9.2017 §:t 12-43. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Ulla Keinovaara ja Pentti K. Keskitalo saapui-

vat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:05.  

 

Päätösehdotus (kehitysjohtaja): 

Elinvoimalautakunta päättää poistaa liitteenä olevassa elinvoima-

lautakunnan pöytäkirjassa 7.9.2017 pykälissä 12-43 tekemänsä pää-

tökset hallintolain 50 §:n nojalla menettelyvirheen vuoksi. Asiat 

käsitellään tässä kokouksessa uudelleen. 

 

Selostus 

Elinvoimalautakunnan kokoukseen 7.9.2017 osallistui yhtä aikaa se-

kä varsinainen jäsen (Taru Mäkitalo) että hänen henkilökohtainen 

varajäsenensä (Mika Heikura). Näin ollen lautakunnan kokouksen ko-

koonpano oli virheellinen. Hallintolain 50 §:n perusteella viran-

omainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asia uu-

delleen, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe.  

Tällaisen asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitel-

lään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. 

 

Hallintolaki 50 §: 

”Asiavirheen korjaaminen 

Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista 

asian uudelleen, jos: 

1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen; 

2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olen-

naisesti vaikuttaa päätökseen. 

 

Päätös voidaan korjata 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetussa ti-

lanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaami-

nen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu 

päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan 

tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen 

omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa 

tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.” 
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Elinv.ltk 46 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET (infrastruk-

tuuri) 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Pentti K. Keskitalo jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta käsit-

telyn ajaksi. 

 

Ehdotus: 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

 

Tekninen johtaja: 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja: 

 

Rakennustarkastaja: 

- rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 1.7- 7.9.2017 
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Elinv.ltk 47 § ILMOITUSASIAT (infrastruktuuri) 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

Kunnanvaltuusto 

12.6.2017  

- § 60 Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

- § 61 Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

 

Kunnanhallitus 

3.7.2017 

- § 222 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin 

- § 230 Moottorikelkkareittien kunnossapito kunnan alueella 

- § 231 Kunnan avustus Kilpisjärven Ladut ry:lle 

- § 232 Kunnan avustus Raattaman Reitit ry:lle 2017 

- § 233 Kunnan ylläpitämien latujen kunnossapito Hetan alueella 

- § 235 Talousarvion toteutuminen 1-/2017 

- § 236 Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016   

 

Elinvoima-, liikenne- ja ympäristökeskus 

8.7.2017  

- Päätös avustuksen myöntämisestä vesien- ja merenhoidon sekä ve-

sistötoimenpiteiden toteuttamiseen 

 

Metsähallitus 

15.8.2017 

- Tutkimus- ja liikkumislupa punalevänäytteiden ottoon valtion 

hallinnoimilla suojelualueilla 
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Elinv.ltk 48 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT (infra-

struktuuri) 

Päätös:  

Ei ollut. 
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Elinv.ltk 49 § POIKKEAMISHAKEMUS / TOMMI PASANEN 
 

Päätös:  

Muutetun ehdotuksen mukaan.  
 

Muutettu ehdotus (rakennustarkastaja):  

Elinvoimalautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraa-

vin ehdoin:  

- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin 

muutoin noudattaa  

- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä haki-

jan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa 

- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 

9.10.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa raken-

nuslupaa on haettava  

- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukselle  

- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamis-

päätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet 

muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, 

voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

 

Perustelu: 

- Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukai-

nen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen eikä myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai 

vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä viitaten raken-

nustarkastajan lausuntoon. 

 

Ehdotus: Rakennustarkastaja  

Tehdään kokouksessa, koska hakemus on vielä puutteellinen. 

 

Perustelu: 

  

 

Selostus hankkeesta: 

Tommi Samuli Pasanen, Petri Konstantin Miinalainen ja Mikko Pette-

ri Nieminen ovat jättäneet poikkeamishakemuksen rakennushankkees-

taan saunamökin rakentamiseksi Peltovuoman rekisterikylään, Vuon-

tisjärvelle  

 

Kylä   Vuontisjärvi 

Tila   HILLATIEVA 

Kiinteistötunnus  047-405-50-45 

Kaavoitustilanne  Ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 

Pinta-ala   2,474 ha 
 
 

Haettava kerrosala  20 k-m
2
 

Kerrosluku  1 
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Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  

 

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

huomauttamista, mutta tehnyt kirjauksen, että tien käyttö soramon-

tun kautta. 

 

Kiinteistön alueella sijaitsee karttaotteen mukaisesti vesilain 1 

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

joten rakennuksen sijoittuminen käsitellään rantavyöhykkeen alu-

eelle.  

 

MRL 72 §: 

”Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle 

ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeus-

vaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaa-

van tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perustee-

na.”  

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

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

ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 50 § POIKKEAMISHAKEMUS / EINARI KULTIMA 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.   

Kalevi Keskitalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi. 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja):  

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraa-

vin ehdoin:  

- alueella voimassa olevia yleiskaavamääräyksiä tulee muutoin 

noudattaa 

- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin 

muutoin noudattaa  

- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä haki-

jan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa 

- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 

9.10.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa raken-

nuslupaa on haettava  

- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukselle  

- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamis-

päätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet 

muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, 

voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

 

Perustelu: 

- Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukai-

nen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen eikä myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai 

vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä viitaten raken-

nustarkastajan lausuntoon. 

 

Selostus hankkeesta: 

Einari Kultima on jättänyt poikkeamishakemuksen omakotitalon ja 

autokatos/varaston rakennushankkeestaan rakennuspaikalle Hetta. 

 

Kylä   Hetta 

Tila   LAMMENPÄÄ JA KOTIKANGAS  

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

Kaavoitustilanne  Hetan osayleiskaava 

Kielto   MRL 43 § 

Pinta-ala   8090 m
2  + 

6660 m
2 

 

Haettava kerrosala  112,5 + 33,8 k-m
2
 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  

 

MRL 43 §:  
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”Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vai-

keutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, 

jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijal-

le huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava 

varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta 

tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakenta-

misrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuh-

teissa yleiskaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, 

ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista varten.”  

 

Hetan ympäristön ranta-alueiden osayleiskaavassa suunniteltu ra-

kennuskohde sijaitsee kaavamerkinnän AP-1 mukaisella alueella, 

jonka määritelmä on ”Pientalovaltainen asuntoalue, jolle tulee 

laatia asemakaava”. 

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

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

174 §:t ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 22 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 51 § POIKKEAMISHAKEMUS / JARI VIELTOJÄRVI 
 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus (rakennustarkastaja):  

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraa-

vin ehdoin:  

- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin 

muutoin noudattaa  

- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä haki-

jan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa 

- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 

9.10.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa raken-

nuslupaa on haettava  

- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukselle  

- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamis-

päätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet 

muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, 

voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

 

Perustelu: 

- Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukai-

nen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen eikä myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai 

vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä viitaten raken-

nustarkastajan lausuntoon. 

 

 

Selostus hankkeesta: 

Jari Vieltojärvi on jättänyt poikkeamishakemuksen rakennushank-

keestaan rakennuspaikalle Palojoensuun rekisterikylä. 

 

Kylä   Jatuni 

Tila   PEKKALA  

Kiinteistötunnus  047-404-0022-0011/M601 

Kaavoitustilanne  Ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 

Pinta-ala   3200,0 m
2 
 

Haettava kerrosala  90,0 + 25,00 k-m
2
 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  
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Kiinteistö sijaitsee karttaotteen mukaisesti vesilain 1 luvun 1 

§:n mukaisen vesistön ranta-alueella.  

 

MRL 72 §: 

”Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle 

ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeus-

vaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaa-

van tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perustee-

na.”  

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

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

ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 52 § POIKKEAMISHAKEMUS / RAKENNUSLIIKE TIMO MATILA OY 
 

Päätös:  

Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen. 

 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja):  

Koska hakemus on vielä puutteellinen, ehdotus tehdään kokouksessa. 

 

Perustelu: 

 

Selostus hankkeesta: 

Rakennusliike Timo Matila Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen ra-

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

rakennus. 

 

Kylä    

Tila   KARHULA 

Kiinteistötunnus  047-403-0015-0005 

Kaavoitustilanne  Ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 

Pinta-ala   13420,0 m
2 

 

Haettava kerrosala  80,0 + 15,0 + 10,0 + 20,0 k-m
2
 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  

 

Kiinteistö sijaitsee karttaotteen mukaisesti vesilain 1 luvun 1 

§:n mukaisen vesistön ranta-alueella.  

 

MRL 72 §: 

”Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle 

ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeus-

vaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaa-

van tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perustee-

na.” 

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

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

ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 53 § POIKKEAMISHAKEMUS / MUOTKANMAAN YHTEISMETSÄ 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus (rakennustarkastaja):  

Elinvoimalautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraa-

vin ehdoin:  

- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin 

muutoin noudattaa  

- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä haki-

jan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa 

- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 

9.10.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa raken-

nuslupaa on haettava  

- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukselle  

- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamis-

päätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet 

muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia, 

voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

 

Perustelu: 

- Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukai-

nen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen eikä myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai 

vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä viitaten raken-

nustarkastajan lausuntoon. 

 

 

Selostus hankkeesta: 

Muotkanmaan yhteismetsä/Rauno Numminen on jättänyt poikkeamishake-

muksen vapaa-ajan asunnon ja saunan rakennushankkeestaan Sirkan-

maan ranta-asemakaava-alueella. 

 

Kylä   Suonttajärvi 

Tila   MUOTKANMAAN YHTEISMETSÄ 

Kiinteistötunnus  047-874-0002-0001 

Kaavoitustilanne  Sirkanmaan ranta-asemakaava 

Kielto   MRL 58 § 

Pinta-ala   
 

 

Haettava kerrosala  92,0 + 17,4 k-m
2
 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  
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MRL 58 §: 

”Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoi-

tus).” 

 

Liitteenä 1/§ rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§ asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

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

ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 54 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET/KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

Pentti K. Keskitalo jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta käsit-

telyn ajaksi.  

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etu-

osto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä 
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Elinv.ltk  55 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN MENOKOHTIEN KÄYTTÖ-

TALOUSBUDJETIN TOTEUTUMINEN 1-6/2017. 
 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-6/2017 tar-

kastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhalli-

tukselle. 

 

Selostus  

___________ 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2017 kh 23.1.2017, kohta 4. 

 

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja tytäryh-

tiöiden on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallituk-

selle päävastuualueittain osavuosikatsaus lomakepohjalla, joka 

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

vuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa vuodessa: 

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

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

lee seurata toteutumista kuukausittain. 

_____________ 

 

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

vuoksi lakanneen teknisen lautakunnan menokohdista. 

 

Toteuma noudattaa edellisten vuosien kaavaa, tulopuoli laahaa mm. 

maavuokrien ja kaukolämpölaskutuksen jaksotuksen vuoksi eikä to-

dennäköisesti toteudu kokonaan, johtuen maanmyynnintulojen budje-

toinnista. Menopuoli pysyy ennusteen mukaan budjetoidussa, henki-

löstökuluissa on huomioitu +6% lomapalkkavelka. Palveluiden os-

toissa näkyy tampparin iso remontti ja aurauskulut talven olosuh-

teiden vuoksi. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate pysyy 

kuitenkin budjetoidussa. 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk  56 § INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMINEN 1-6/2017 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta merkitsee investointiohjelma toteutumisen 1-

6/2017 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön 

kunnanhallitukselle. 

 

Selostus  

Liitteenä 1/§ 24 on investointiohjelma toteutuminen, liite käydään 

läpi kokouksessa.  

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk  57 § ESITYS VUODEN 2018 INVESTOINTIOHJELMAAN KILPISJÄR-

VEN MONITOIMITALON PIHALLA OLEVAN LEIKKIKENTÄN AITAAMISEKSI SEKÄ 

SEN JA KAUKALO ALUEEN VALAISTUKSEN UUSIMISEKSI. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

 

Muutettu päätösehdotus (tekninen johtaja) 

Elinvoimalautakunta edellyttää toimijoilta (Saana Veikot ry, va-

haiskasvatus ja koulutoimi) turvallisuusselvityksen tekemistä ra-

kennustarkastajan vaatimusten mukaisesti. 

Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle määrärahan varaamis-

ta (24000€) aitauksen ja valaistuksen rakentamiseksi. 

 

Käsittely 

Asian käsittelyn ja keskustelun aikana tekninen johtaja teki muu-

tetun päätösehdotuksen. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle vuoden 2018 inves-

tointiohjelmaan 24 000 €, Kilpisjärven monitoimitalon pihalla ole-

van leikkialueen aitaamiseksi sekä sen ja kaukalo alueen valais-

tuksen uusimiseksi. 

 

Selostus  

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.6.2017 §215 palauttanut Kilpis-

järven monitoimitalon leikkikenttä-alueen aitaamisasian. Huomioi-

tavaa on että palautuspäätöksessä mainittu ei turvallinen esitys 

on, liitteiden mukaisten tahojen mukaan turvallinen ratkaisu. 

 

Asiasta on pyydetty Aluehallintovirastolta lausunto. Aluehallinto-

viraston lausunto 16.6.2017: 

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

lintovirastolle kuuluvat lasten päivähoidon suunnittelu, ohjaus ja 

valvonta toimialueellaan. 

 

Varhaiskasvatuslain 6 §:n mukaan varhaiskasvatusympäristön on ol-

tava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvalli-

nen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimin-

tavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava es-

teettömyys. 

 

Päiväkotien suunnittelua ohjaavan RT kortin 96–11003 mukaan 

(s.27): 

 

Lasten käytössä oleva piha-alue tulee aidata. Aidan käyntiporttien 

tulee olla noin 1000 mm leveitä ja lisäksi huoltoajoa varten, ku-

ten hiekan vaihto ja talven lumityöt, aidassa tulee olla noin 3000 

mm leveä ja portti, joka voidaan toteuttaa myös irrotettavana ai-

dan osana. Portin lukituksen tulee olla sellainen, etteivät lapset 
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saa sitä helposti auki. Turvallisuutta lisää portissa oleva lasten 

korkeudelle tehty kurkistusikkuna. Ohjeeseen voi tutustua tarkem-

min osoitteessa: 

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

 

Edellä mainituilla perusteilla aluehallintovirasto yhtyy Creatis-

tic Oy:n antamaan suositukseen aidan rakentamisesta Kilpisjärven 

ryhmäperhepäiväkodin piha-alueen ympärille.” 

 

Edellä mainittuun Aluehallintoviraston lausuntoon viitaten vs. 

varhaiskasvatusohjaaja Säde Hautamäki edellyttää aidan rakentamis-

ta ennen ryhmäperhepäiväkodin piha-alueen käyttöönottoa.  

 

Liitteenä on myös rakennustarkastajan käyttöönottokatselmusptk. 

7.8.2017 missä on maininta loppukatselmuksesta 25.7.2017 kohta 1. 

Piha-alueen turvallisuusselvitys tehtävä leikkikenttäalueen osalta 

(valaistus, aitaus/ Saanaoja) ja kaukalon reuna-alueiden turvalli-

suus pihan käytön yhteydessä. 

 

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

säksi kaukalon ja samalla leikkikenttäalueen valaistus on uusitta-

va. 

Olemassa ollut valaistuksen syöttökaapelointi ja työmaakeskus on 

purettu, leikkialueella olevalle valaisinpylväälle tulee valmiina 

uudesta rakennuksesta valaistuksen syöttö- ja ohjauskaapelointi. 

Olemassa olevien valaisinpylväiden maakaapelointi on mittauksissa 

todettu vaurioituneeksi. 

Kaukalon valaistukseen varataan 4kpl ja leikkialueelle 2kpl va-

laisimia. 

 

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

laisinpylväät, maakaapelointi sekä asennustöiden ka. on 7000€.  

 

Tällä hetkellä leikki- ja kaukaloalue on aidattu pois käytöstä, 

eikä alueella ole erikseen valaistusta. Työt tulisi suorittaa ke-

sän 2018 aikana koska mahdollisesta investointimäärärahan siirros-

ta vuodelle 2017 päättävä valtuusto on lokakuussa eikä töitä eh-

dittäisi suorittaa sulanmaan aikana 2017. 

 

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

Liite 2/§12, Creatistic Oy, turvallisuustarkastusraportti. 

Liite 3/§12, Rakennustarkastajan käyttöönottokatselmusptk. 

7.8.2017 

Liite 4/§12, Aitapiirustus 

 

 

Päätöshistoria: Khall 215 § / 2017 

__________________________________________________________________ 

 

Khall 215 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen/Kilpisjärven 

monitoimitalo 
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Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan siten, että Kilpis-

järven monitoimitalossa otetaan huomioon vaatimukset turvallisesta 

alueesta, joka ei ole nykyinen esitetty ratkaisu. 

 

Käsittely 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja Säde Hautamäki, tekninen johtaja Kimmo 

Lämsä ja ma. lastentarhanopettaja Tiia Saatio kutsuttiin paikalle 

asiantuntijoina kuultavaksi. 

 

Birgitta Eira esitti, että asia palautetaan siten, että Kilpisjär-

ven mo- nitoimitalossa otetaan huomioon vaatimukset turvallisesta 

alueesta, joka ei ole nykyinen esitetty ratkaisu. Elli-Maria Kul-

tima kannatti esitystä. 

 

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen puheenjohtaja kysyi, hyväk-

syykö kunnanhallitus yksimielisesti Birgitta Eiran palauttamisesi-

tyksen, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talo-

usarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 

Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan 24000 euron määräraha kohtaan 

Kil- pisjärven monitoimitalo. Määräraha 24000 euroa siirretään 

kohteesta Jyppyrän kaavatie. 

 

Kunnanhallitus päättää antaa investoinnin aloitusluvan ehdollise-

na. Aloituslupa edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen investointi-

määrärahasta kohteelle. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii tek-

ninen johtaja. 

 

Selostus 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä on toimittanut 6.6.2017 esityksen 

Kilpisjärven monitoimitalon päivähoidontilan aidan rakentamisesta. 

 

Kilpisjärven monitoimitalon rakennusurakassa ei ole ollut päivä-

hoidon vaatiman aidan rakentamista, koska aitaa/päivähoitotilaa ei 

palaneessa rakennuksessa ole ollut. 

 

Aita olisi aika perusteltu/tarpeellinen alueelle, koska leikkiken-

tän rajaa takaosasta Tsahkaljoki. 

 

Rakennusurakoitsija lisätyötarjous metalliaidalle oli n.32 000€ ja 

puu- aidalle 19 700€ +maalaus. En ole hyväksynyt kumpaakaan vaih-

toehtoa. 

 

Arkkitehdin esittämä aitatyyppi on: 

 

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

maa 
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Ja portteja 2kpl 4 metriä leveitä ajoneuvoportteja : 

 

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

 

Sekä 2kpl 1metrin levyisiä käyntiportteja: 

 

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

 

Aidan pituus on n. 200m 

 

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

Asennus 160h*32€= 5120 € 

Kaivinkone 40hx65€/h= 2600 €  

Asennustarvikkeet 1erä*2500€= 2500 €  

  

Yhteensä: 23 220 

 

Tekninen johtaja esittää ko. rahan siirtämistä Jyppyrän kaavateis-

tä, kohteeseen Kilpisjärven monitoimitalo. 

Samalla anotaan investoinnin aloituslupaa kunnanhallitukselta mi-

käli kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan siirron. Vas-

tuuviranhaltijana toimii tekninen johtaja. 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 58 §  ESITYS VUODEN 2017 INVESTOINTIOHJELMAN KOH-

TEEN:099163 AUTOJEN UUSIMINEN, ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN 

KUNNANHALLITUKSELLE. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle inves-

tointikohteen: 099163 Autojen uusiminen aloituslupaa seuraavasti:  

 

Kaikkien autojen osalta leasing-vaihtoehto tarkastellaan 2-3 auton 

vaihdon kanssa rinnan, mahdollisen hankintainvestoinnin määräraha 

on 30 000€. 

Leasing- / hankintavaihtoehdon vertailee vastuuviranhaltija kun-

nanjohtajan kanssa, valinta tehdään kokonaistaloudellisuuden pe-

rusteella. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Mauri Kivelä.  

 

Selostus:  

Vuoden 2017 investointiohjelmaan on varattu 30 000€ määräraha au-

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

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

Investointimäärärahalla on ollut tarkoitus vaihtaa 2-3 kpl ajoneu-

voja. 

 

 

 

 
Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 59 §  ANOMUS BUSSIPYSÄKIN RAKENTAMISESTA  

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

Pentti K. Keskitalo jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta käsit-

telyn ajaksi. 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

Elinvoimalautakunta päättää esittää Lapin ELY-keskukselle, että 

ELY-keskus rakentaa tarvittavan tielevikkeen Nunnasentie 299 koh-

dalle sekä antaa luvan pysäkkikatoksen sijoittamiselle. Enontekiön 

kunta rakentaa vaatimusten mukaisen pysäkkikatoksen ja asentaa sen 

ELY-keskuksen osoittamaan paikkaan.  

 

Ennen kuin pysäkkikatosta ruvetaan rakentamaan, tulee hakijan si-

toutua vastaamaan bussipysäkkikatoksen huollosta ja talvikunnossa-

pidosta vähintään liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen vaati-

musten mukaisesti. Tekninen toimi laatii sopimuksen bussipysäkin 

hoidosta ja huollosta. 

 

Selostus: 

Ely-keskus hallinnoi yleisiä tiealueita ja päättää bussipysäkin 

perustamisista. Bussipysäkki tarvitsee sijoituspaikalleen myös 

tielevikkeen, jonka rakentamisesta vastaa Ely-keskus. 

 

Kunnan toimesta on bussipysäkkikatos rakennettu ja asennettu Ely-

keskuksen suostumuksella osoitteeseen Ounastie 2740. 

 

Hakemus: 

Pigga Keskitalo on lähestynyt kuntaa seuraavalla viestillä. 

Hei, 

 

tarvitsemme bussipysäkin Nunnasentie 299 kohdalle. Usea lapsi kul-

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

ja alamäestä Nunnasesta meidän kohdalle. Tie on pimeä talvella. 

Kyseessä turvallisuus. Tarve lienee noin 15 vuotta yhteensä neljän 

lapsen kohdalla.  

 

Yt. Pigga ja Pekka Keskitalo 

Nunnasentie 299 

99420 Peltovuoma 
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Elinv.ltk 60 §  LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-

OIKEUDELLE KOSKIEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 18.5.2017 §62 

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-

oikeudelle liitteen 2 mukaisen lausunnon. 

 

Selostus: 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt teknistä lautakuntaa 

antamaan lausunnon Anni-Marja Valkeapään ja Aarne Kultiman yhtei-

sen valituksen johdosta sekä liittämään asiakirjoihin valituk-

senalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat, liite 1. Vali-

tus koski teknisen lautakunnan päätöstä 18.5.2017 § 62 
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Elinv.ltk 61 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET (opetustoimi 

ja varhaiskasvatus) 

 

Päätös:  

Pentti Keskitalo poistui kokouksesta esteellisenä (hallintolaki 28 

§ kohta 1) tämän pykälän ajaksi. 

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

Rehtori: 

- oppilaskuljetuspäätökset ajalta 1.8. – 

- opettajia koskevat päätökset ajalta 1.8. – 

- määräaikaisen saamenkielisen koulunkäynninohjaajan ottaminen, 

sijoituspaikkana Karesuvannon koulu 14.8.2017 alkaen 

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

huoltajien valituksen 

- haettavaksi laitettu luokanopettajan määräaikainen virka (esi-

opetus, sijoituspaikka Hetan koulukeskus) nykyisen viranhaltijan 

tulevan lakisääteisen virkavapauden vuoksi 

- Maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen opettajaksi on valittu 

viranhaltijapäätöksellä 31.8.2017 …. (nimi annetaan tiedoksi koko-

uksessa, koska valintahaastattelut ovat vasta esityslistan posti-

tuksen jälkeen 30.8.) 

 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja: 

- viranhaltijapäätökset ajalta 1.7-7.9.2017 
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Elinv.ltk 62 § ILMOITUSASIAT (opetustoimi ja varhaiskasvatus) 

 

 

Päätös:  

Ei ollut ilmoitusasioita. 

 

 

Ehdotus: 

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
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Elinv.ltk 63 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT (opetus-

toimi ja varhaiskasvatus) 

Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita.
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Elinv.ltk 64 § PERUSOPETUKSEN SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN KÄYTÖN 

KEHITTÄMISEN JATKOHANKKEEN JA KUSTANNUSPAIKAN HYVÄKSYMINEN 

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta hyväksyy Rievssat-kielikylpyä saameksi- hank-

keen jatkohankkeen Rievssat II, jolle on saatu rahoitusta opetus-

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

hankkeen kokonaiskustannusarvioksi elinvoimalautakunta hyväksyy 

37.500,- ajalle 22.6.2017 – 31.12.2018. Omarahoitusosuus katetaan 

koulutoimen talousarviosta kohdasta 022029 ja 022033. Hankkeen 

kustannuspaikaksi tulee 022041. 

 

Elinvoimalautakunta päättää laittaa auki saamenkielisen hanketyön-

tekijän paikan ajalle 2.10.2017 – 30.6.2018. Tehtävään vaaditaan 

soveltuva korkeakoulututkinto ja saamenkielen suullinen ja kirjal-

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

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

(14.6.2002/504) mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaan-

ottamista. Tehtävässä noudatetaan 2 kk koeaikaa. 

 

 

Selostus:  

Enontekiön koulutoimessa toteutettiin syyslukukauden 2016 aikana 

Rievssat-kielikylpyä saameksi- hanke, josta valmistuneen raportin 

perusteella tehtiin perusopetuksen osalta uusi hankehakemus ope-

tushallitukseen keväällä 2017. 

 

Opetushallitus myönsi 22.6.2017 (17/578/2017 Valtionavustukset) 

hankkeelle 30.000,- valtionavustuksen, jonka ehtona on kunnan 

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

tus luokille 1. -9. 

 

Hankkeen tarkoitus on olemassa olevan laajamittaisen kaksikielisen 

esiopetuksen ja perusopetuksen laajentaminen ja kehittäminen sekä 

jatkumon turvaaminen. Kielirikasteista opetusta jatketaan ja kehi-

tetään kaikissa Enontekiön peruskouluissa. Hankkeessa myös tehdään 

suunnitelma saamenkielisen opetuksen kehittämiseksi. Hankkeeseen 

kuuluu mm. kouluttaminen, tiedottaminen, opetusmateriaalin luomi-

nen ja yhteistyö eri saamenopetuksesta vastaavien tahojen kanssa.  

Hankkeen tarkempi toteutustapa määritellään tehtäväkuvan laatimi-

sen yhteydessä, koska saatu määräraha on pienempi kuin hankkeelle 

alun perin suunniteltu ja haettu. Hankkeen toteuttajaksi palkataan 

hankerahalla saamenkielinen hanketyöntekijä. 
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Elinv.ltk 65 § OPPILASKULJETUSHAKEMUS S.G. 

 

 

Päätös: 

Pentti Keskitalo poistui kokouksesta esteellisenä (hallintolaki 28 

§ kohta 1) tämän pykälän ajaksi. 

 

Ulla Keinovaara teki esityksen, että kuljetus järjestetään kotoa 

linja-autolle ja takaisin, mutta esitystä ei kannatettu. 

 

Elinvoimalautakunta päätti asian ehdotuksen mukaan.  

 

Päätösehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta toteaa, että Aslat-Johan Keskitalolle (esikou-

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

Oppilaskuljetus on aamuisin Nunnasesta Peltovuomaan kulkevassa 

linja-autossa ja iltapäivisin taksilla kotiin asti. 

 

Elinvoimalautakunta ei järjestä aamuisin oppilaskuljetusta 700 

metrin matkalle kotoa linja-autolle, koska maksuton koulukuljetus 

myönnetään ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Ensisijainen 

kuljetusmuoto perusopetuksen oppilaille on linja-auto. Koulukulje-

tus ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta. Kunnan velvollisuutena 

ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voi-

daan järjestää vain osalle matkasta. Omavastuumatkana oppilas vel-

voitetaan kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta linja-

autopysäkille tai taksireitin varteen, ellei koulumatkaan päivit-

täin käytetty aika ylity tai oppilaan terveydentila muuta vaadi 

tai ko. tieosuus ole todettu vaaralliseksi. Näillä järjestelyillä 

hakemuksessa mainitun oppilaan kulkemiseen käyttämä aika ei ylitä 

lainmukaista aikaa ja tie ei ole koulutoimen arvion mukaan vaaral-

linen. 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunnalle on tullut seuraava hakemus: 

 

”Sivistyslautakunta 29.5.2017 

 

Haen Aslat-Johan Keskitalolle kodin ja koulun väliselle koulumat-

kalle koulukuljetuksen lukuvuodelle 2017 – 2018. Aslat-Johan 

aloittaa esikoulun elokuussa 2017 Peltovuoman koulussa. 

Aslat-Johanin kotoa osoitteesta Topintie 67 on tienlaitaan linja-

autolle Nunnasentielle n. 700 metriä matkaa. Lisäksi kotipihalta 

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

rallinen esikoululaiselle. 

 

Terveisin 

Sari Guttorm” 
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Koulutoimen osalta on tarkastettu tie paikan päällä elokuun alus-

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

keää vaarallisuutta kuvaavaa tekijää ei käyntiarvion mukaan ole 

olemassa. Poliisi tekee tarvittaessa virallisen arvion tien vaa-

rallisuudesta.  

 

Hakemusta ei ole kesän aikana käsitelty elinvoimalautakunnassa 

esittelijän virkavapaudesta johtuen. 

 

Tiedoksi 

Sari Guttorm 

Peltovuoman koulu 
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Elinv.ltk 66 § OPPILASKULJETUSHAKEMUS K.S. (ei-julk., laki vi-

ranomaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 
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Elinv.ltk 67 § OPPILASKULJETUSHAKEMUS T.A (ei-julk., laki vi-

ranomaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 
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Elinv.ltk 68 §  OPPILASKULJETUSHAKEMUS P.K. 

 

 

Päätös:  

Pentti Keskitalo poistui kokouksesta esteellisenä (hallintolaki 28 

§ kohta 1) tämän pykälän ajaksi. 

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta hyväksyy maksuttoman oppilaskuljetuksen Aile 

Keskitalolle iän ja koulumatkan pituuden perusteella aamuisin lin-

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

sia) ja iltapäivisin taksiin mikäli olemassa olevaan kuljetukseen 

mahtuu ilman lisähintaa ja kuljettaja hyväksyy lisäkuljetettavan.

  

 

Selostus:  

Sähköpostissa on tullut seuraava hakemus: 

 

” Haen Ailelle aamukyydin ja niiltä osin iltapäivällä, kun mahtuu 

taksiin ja on muuta kuljetusta. Syy haastava koulumatka, pimeä 

tie. 

Yt. Pigga Keskitalo” 

 

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

ei perusopetuslain § 32 mukaan kuulu matkan perusteella maksuton 

oppilaskuljetus. 

 

Tiedoksi Pigga Keskitalo 

 Peltovuoman koulu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA 25.9.2017 Sivu 

Elinvoimalautakunta  37 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Elinv.ltk 69 § LIIKENNEJÄRJESTELYT HETAN KOULUKESKUKSESSA 

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta päättää laittaa vireille liikennejärjestely-

muutokset koskien Hetan koulukeskuksen aluetta. Koulukeskuksen op-

pilaskuljetusten järjestelyt muutetaan siten, että huoltajien ta-

holta tapahtuva kuljettaminen sallitaan vain B-rakennuksen taakse 

tehtävälle pysäköintialueelle ja koulukeskuksen pihaan B-

rakennuksen eteen saavat ajaa vain viralliset oppilaskuljetuksiin 

liittyvät taksit ja linja-autot. 

 

Selostus: 

Liikenneturvallisuustyöryhmä keskusteli Hetan koulukeskuksen lii-

kennejärjestelyistä kokouksessaan 16.8.2017. Koulukeskuksessa op-

pilaskuljetukset ja huoltajien kuljetukset ruuhkauttavat aamuisin 

B-rakennuksen edustan aiheuttaen selkeitä vaaratilanteita. 

 

Työryhmä tarkasti alueen ja totesi, että tilannetta voidaan paran-

taa keskittämällä huoltajien omilla autoilla tapahtuvat oppilaiden 

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

reen tulisi tehdä pieni levennys maansiirtona ja merkitä paikka 

liikennemerkillä. Koulualueen pihalle sallitaan vain virallisten 

oppilaskuljetusten tuominen takseilla ja linja-autoilla. Ne jättä-

vät jonossa oppilaat turvallisesti B-rakennuksen eteen. 
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Elinv.ltk 70 § OSAVUOSIKATSAUKSET/KOULUTOIMI JA VARHAISKASVATUS 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori ja vs.varhaiskasvatusohjaaja): 

Elinvoimalautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle annetaan 

tiedoksi koulutoimen ja varhaiskasvatuksen osavuosikatsaukset 

ajalta 1.1. – 30.6.2017. Elinvoimalautakunnalla ei ole ollut koko-

usta, joten ilmoitusta ei ole voitu antaa ennen määräpäivää 7.8. 

 

Selostus: 

Enontekiön v. 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan 

talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja tytäryh-

tiöiden on toimitettava tarkastus-lautakunnalle ja kunnanhallituk-

selle päävastuualueittain osavuosikatsaus lomakepohjalla. Osa-

vuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa vuodessa: 

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

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

lee seurata toteutumista kuukausittain. 
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Elinv.ltk 71 § YLITYSANOMUS/KOULUTOIMI 

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –

valtuustolle, että se myöntää koulutoimen talousarvioon vuodelle 

2017 ylitysoikeutta 112.000,-. 

 

 

Selostus: 

Opetustoimelle vuodelle 2017 annettu raami on 2.841.030,-. Vuoden 

2016 tilinpäätös eli toteutuma oli 3.018.340,-. Sivistyslautakunta 

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

liian pieni ja lautakunta ei yksin pysty tekemään niitä toiminnal-

lisia muutoksia, joita raamiin pääsemiseksi tarvitaan.  

 

Koulutoimen budjetissa on tulossa seuraavat ylitykset: 

- koulukeskuksen taksikulut (varattu 173.950,-), toteutuma 

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

tarvitaan lisää 76.000,-, vaikka odotustunteja, huoltajien 

kuljetuksia ym. järjestelyitä on tehty.  

- henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkkaus Hetan koulu-

keskukseen, lisämäärärahan tarve 10.000,-  

- maahanmuuttajien peruskoulutuksen järjestäminen, lisämäärära-

han tarve 14.000,- 

- äitiysloman sijainen 12.000,- 
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Elinv.ltk  72 § OIKAISUPYYNTÖ/PIGGA JA PEKKA KESKITALO (Ei-julk, 

laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24, kohta 25) 
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Elinv.ltk 73 § VIRKAVAPAUSHAKEMUS/Berit-Ellen Juuso (Ei-Julk. 

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 32) 
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Elinv.ltk § 74 PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUN-

NITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta hyväksyy perusopetuksen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman liitteen mukaisesti. 

 

 

Selostus: 

Opetushallitus on päättänyt perusopetukseen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2015 noudatettavaksi 1.8.2016 alkaen. 

Enontekiölle tulee perusopetukseen maahanmuuttajaoppilaita syksyn 

2017 aikana, joten kunnassa on hyväksyttävä opetukseen opetussuun-

nitelma. 
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Elinv.ltk 75 § Elinvoimalautakunnan talousarvioesitys ja BSC-

kortit toimialoittain vuodelle 2018 

  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

Lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana. Kalevi Kes-

kitalo ja Mauri Kivelä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsit-

telyn aikana. 

 

Päätösehdotus (kehitysjohtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle elinvoimalautakunnan talousarvioesityksen ja BSC-

korttien hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti. 

 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus on toimittanut lautakunnille talousarvi-

on ja –suunnitelman laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2018-2020. 

Sen mukaan toimialueiden TA-raamit ovat: 

 

Toimialueiden TA-raamit 2018 TA2018  

Toimintakate 14 347 480  

Hallinto 1 188 000  

Kehittäminen ja elinvoima 460 000 (sis. maaseutu, lentoliikenne, työllistäminen) 

Infrastruktuuri 671 480 sis. Hiihtomaa 2018 

Opetustoimi 2 840 000  

Varhaiskasvatus 810 000  

Kulttuuri 188 000 (sis. kirjasto) 

Vapaa-aika 290 000 (sis. Revontuliopisto) 

Perusturva 7 900 000  

Yhteensä 14 347 480  

 
 

Talousarvio-ohjeiden mukaiset kuntakonsernin yhteiset tavoitteet / 

BSC-tuloskortit ovat: 

 

 Hyvinvointi 

- Hyvinvoiva kuntalainen 
 

 Elinvoima 

- Matkailun edistäminen 

- Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

- Vetovoimainen Enontekiö 
 

 Johtaminen 

- Hyvä hallinto ja kestävä talous 

- Sote- ja maakuntauudistus 
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Koulutoimen osalta talousarvioesitys sisältää seuraavia muutoksia 

aikaisempaan vuoteen verrattuna: 

 

- perusopetuksen tuntiopettaja siirretty kokonaan luokanopet-

tajan virkaan (eläköityminen v. 2017 aikana) 

- kuraattoripalvelut ostopalveluna sosiaalitoimelta n. 

10.000,-/vuosi 

- perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmä ja opettaja ke-

vätlukukauden 

- alkuopetuksessa lisäohjaaja koko vuoden 

- hallinnon palkoista siirretty kouluille rehtorin palkkame-

not (rehtori-sivistystoimenjohtajan virka rehtorin viraksi) 

- sm-koulunkäynninohjaaja kevät- ja syyslukukaudelle 

- Kilpisjärven 4. opettajan virka koko vuoden osalta pois 

(eläköityminen v. 2017 aikana) 

- menoista poistunut Kilpisjärven väliaikaisen rakennuksen 

vuokra 

- Hankkeita vähennetty ja hankkeissa työskenteleviä jää 1. 

Hankkeista jatkuu ESR-EMOK yhteistyöhanke Lapin yliopiston 

kanssa helmikuun loppuun, Kalottikulttuuria tuntureiden 

lapsille-opetushallituksen hanke kevätlukukauden loppuun, 

Arktista pedagogiikkaa, Rievssat II-saamen kielen kehittä-

mishanke ja Liikkuva koulu-hanke yhteistyössä vapaa-

aikatoimen kanssa 

- uudet opsit käyttöön 8.-luokalla ja lukion 3. vuosikurssil-

la 

 

Infrastruktuurin osalta muutosta vuoteen 2017 verrattuna on Hetta 

Hiihtomaan siirtyminen Infrastruktuuri toimialan alle koko vuoden 

osalta (käyttökate 23.000€). 

 

Varhaiskasvatuksen toimialan osalta suurin muutos on Peltovuoman 

ryhmäperhepäiväkodin siirtyminen Peltovuoman koulun tiloihin. 

 

Kehityksen ja elinvoiman toimialan osalta muutoksia vuoteen 2017 

verrattuna on lukuisia johtuen Enontekiön kunnan organisaatiouu-

distuksesta. Suurin muutos koskee elinvoimapalvelujen siirtoa 

Enontekiön Kehitys Oy:stä osaksi peruskuntaa (kehityksen ja elin-

voiman toimiala). Toimialan talousarvioluonnos on koottu yhdistä-

mällä Enontekiön Kehitys Oy:n talousarvio (pl. kiinteistöt) ja 

kunnan entisen ns. elinvoimapuolen talousarvio (sis. maaseutulii-
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kenne, lentoliikenne, työllistäminen, elinvoimapuolen hanketoimin-

ta ja yhteistyörahoitukset). 
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Elinv.ltk 76 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:43. 
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Elinv.ltk  OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perus-

teet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 

136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-

lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis-

telua tai täytäntöönpanoa.  

 

Pykälät: 45, 52, 61, 62, 63, 69, 71, 75 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, 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: 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74 

  

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.  

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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VALITUSOSOITUS  

 
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: 49, 50, 51, 53 

 

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.  

 

 

 

 

 


