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ASIALISTA 

77 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

78 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

79 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

80 § Poikkeamishakemus / Rakennusliike Timo Matila Oy 

81 § Lumityötarjoukset ajalle 2017-2019 

82 § Päätösvallan siirtäminen elinvoimalautakunnan alaisille vi-

ranhaltijoille/infrastruktuuri/rakennustarkastaja 

83 § Päätösvallan siirtäminen elinvoimalautakunnan alaisille vi-

ranhaltijoille/opetustoimi/rehtori 

84 § Oppilaskuljetusten menovertailu vuosilta 2007 - 2016 

85 § Opintovapaahakemus/Berit-Ellen Juuso 

86 § Elinvoimalautakunnan edustajan ja varahenkilön valitseminen 

TosiLappi-yhteismarkkinoinnin työryhmään 

87 § Osavuosikatsaukset 1-9/2017 

88 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 

89 § Hankinnan keskeyttäminen 

90 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen / Osuuspankin Kiin-

teistö  

91 § Kokouksen päättäminen 
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Elinv.ltk § 77 ELINVOIMALAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsu-

tuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Keskitalo ja Ulla Keino-

vaara. 

 

Lisäpykälinä käsittelyyn otettiin § 89 ja 90. Muuten työjärjestys 

hyväksyttiin esityslistan mukaisena. 

 

 

 

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 § 78 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET 

 

 

Päätös: Esityksen mukaan. Ulla Keinovaara jääväsi itsensä ja pois-

tui kokouksesta Harri Keinovaaran asian ajaksi. 

 

 

Ehdotus: Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapää-

tökset ja –ilmoitukset. 

 

 

Tekninen johtaja: 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja: 

 

Elinvoima-, liikenne- ja ympäristökeskus 

11.10.2017 

- Lausunto bussipysäkin ja katoksen rakentamisesta Nunnasentielle 

 

Tarkastusmuistio liittyen Harri Keinovaaran maa-alueen tulvi-

misasiaan. 

 

Muistio katselmuksesta ojitusasiassa Annikki Paajasen vaatimusten 

johdosta. 

 

 

Rakennustarkastaja: 

- rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 8.9 - 26.10.2017 

 

 

Rehtori: 

- viranhaltijapäätökset ajalta 11.9. – 4.10.2017 (5 kpl) 

 

Kehitysjohtaja: 
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Elinv.ltk § 79 KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET/KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

 

Päätös: Tehtiin tekninen korjaus kohtaan 16b, muutoin esityksen 

mukaan. 

 

Piia Juuso ja Pentti Keskitalo jääväsivät itsensä pykälän ajaksi. 

Taru Mäkitalo valittiin tämän pykälän tarkastajaksi Pentti Keski-

talon sijalla. 

 

 

Päätösehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etu-

osto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä 
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Elinv.ltk 80 § POIKKEAMISHAKEMUS / RAKENNUSLIIKE TIMO MATILA OY 

 

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 

31.10.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa ra-

kennuslupaa 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: 

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.  
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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 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta  8 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Elinv.ltk § 81 LUMITYÖTARJOUKSET AJALLE 2017-2019 

 

Päätös:   

Ehdotuksen mukaan.   

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  Mer-

kittiin tiedoksi esittelijän tekemä tekninen korjaus, että poiste-

taan kohdan 3 teksti: ”Rivitalo II piha- ja paikoitusalueet 

85,00”, koska lumityöt kuuluvat Enontekiön kunnan tytäryhteisöil-

le. 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Elinvoimalautakunta päättää: 

1. Hylätä myöhästyneenä saapuneet Joen Safari ja Kone tarjous 
sekä Käsivarren Kuljetus Oy tarjous. 

2. Toimittaa saatujen tarjousten tiedot Enontekiön kunnan tytär-
yhteisöille ja Enontekiön seurakunnalle, jotta ne suorittai-

sivat omien alueidensa lumityötarjousten käsittelyt. 

3. Hyväksyä lumityöurakat seuraavasti: 
a. Tmi Kalevi Korkalon tarjouksen (T1) kohteet 

€/aurauskerta sis. ALV 

o Hetta: 

o Rivitalo 1 (varastona, rajattu auraus pyydettäes-

sä) 50,0 €  

o Sopulikuja 85,00€  

o Luomaanjärvenalue (Luomaanjärventie, Hankatie, 

Teljutie, Piittatie)110,00€ 

o Päiväkodin tie, piha-alue sekä koulun yhdystie 

180,00€ 

o Hetan terveysaseman piha-alue 60,00€ 

o Kuntokatu 15,00€ 

o Yläasteen piha-alue 255,00€ 

o Ns. Mäkisentie 50,00€ 

b. Petterin Pirssi ja Pilke tarjouksen (T3) kohteet 
€/aurauskerta sis. ALV 

o Karesuvanto: 

o Paloaseman piha-alue 66,00€ 

o Terveysaseman piha-alue 39,00€ 

o Koulun tie ja piha-alue 69,00€ 

c. T:mi Tunturi-Lapin puu- ja mökkihuolto tarjouksen (T4) 
kohteet €/aurauskerta sis. ALV 

o Hetta: 

o Vanhainkodin piha-alue ja tiet 50,00€ 

o Eläinlääkäritalon piha-alue ja tie 20,00€ 

o Lämpöladun parkkipaikka 40,00€  

d. T:mi R. Laakso tarjouksen (T5) kohteet €/aurauskerta 
sis. ALV 

o Hetta: 

o Tuohustie  A- tilan edustaan asti 15,00€ 

o Kirkon P-alue 18,60€ 

o Valkamatie 15,00€ 

o Aapontie 15,00€ 
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o Riihitie 15,00€ 

o Aleksintie  15,00€ 

o Puistomäentie 15,00€ 

o Kuusikuja 15,00€ 

o Riekontie 15,00€ 

o Ansatie 15,00€ 

o Raittitie 15,00€ 

o Porotie 15,00€ 

o Vuotturaipantie 15,00€ 

o Jalkatie I 15,00€ 

o Pulkkatie 15,00€ 

o Öhmannintie 15,00€ 

o Vuomaojantie 15,00€ 

o Jalkatie II 15,00€ 

e.  T:mi R. Laakso tarjouksen (T5) kohteet €/h sis. ALV 
o Paloaseman piha-alue 74,40€/h 

f. JAV-Group Oy tarjouksen (T6) kohteet €/aurauskerta sis. 
ALV 

o Peltovuoma: 

o Koulun piha-alue (pääsisäänkäynnin puhdistus käsi-

työnä koneellisen lumityön yhteydessä)93,75€ 

o Päivähoitopaikan piha ja aidattu leikkialue 35,00€   

4. Oikeuttaa infrastruktuurin toimialan suorittamaan suorahan-
kintana lumitöiden hankinnan ajalle 2017 – kevätkauden lop-

puun 2019 muiden kunnan vastuulla olevien lumitöiden osalla. 

5. Tarkastaa pöytäkirjan kokouksessaan tämän pykälän osalta. 
 

Selostus: 

 

Tarjouksia saapui seitsemältä urakoitsijalta, joista kahden tarjo-

ukset saapuivat myöhässä.  Saadut tarjoukset ovat nähtävänä koko-

uksessa.  Avauspöytäkirja liitteenä ja yhteenveto tarjouksista. 

 

 

Tarjousten käsittely koskien myöhästyneitä tarjouksia: 

 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 

http://www.hankinnat.fi/fi/kansallinen-

hankinta/tarjousten-kasittely/myohastyneet-tarjoukset 

 

Tarjoaja vastaa siitä, että se toimittaa tarjouksensa 

asetettuun määräaikaan mennessä hankintayksikölle. Han-

kintayksikön on hylättävä määräajan jälkeen saapunut tar-

jous. Tarjouksen on oltava kokonaisuudessaan hankintayk-

siköllä ennen määräajan umpeutumista. 

Myöhästyneeksi katsotaan myös sellainen tarjous, joka on 

saapunut jättöajan jälkeen, mutta ennen tarjousten avaus-

hetkeä tai joka on myöhästynyt esimerkiksi postin kulun 

viivästymisen taikka sähköiseen tiedonsiirtoon liittyneen 

http://www.hankinnat.fi/fi/kansallinen-hankinta/tarjousten-kasittely/myohastyneet-tarjoukset
http://www.hankinnat.fi/fi/kansallinen-hankinta/tarjousten-kasittely/myohastyneet-tarjoukset
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teknisen ongelman takia, ellei erikseen voida osoittaa 

myöhästymisen johtuvan hankintayksikön syystä. 

Myöhästyneitä tarjouksia ei tule palauttaa avaamattomina 

takaisin lähettäjälle: Viranomaiselle osoitettu posti tu-

lee pääsääntöisesti avata ja käsitellä. Kaikista tarjouk-

sista tulee yleensä viranomaisen asiakirjoja ja ne säily-

tetään viranomaisessa. Käsittely voi myöhästyneen tarjo-

uksen osalta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se arkis-

toidaan samaan paikkaan kuin muutkin tarjoukset. Samassa 

yhteydessä voidaan todeta, miten myöhästynyttä tarjousta 

on hankintamenettelyssä käsitelty. Tällöin jää tieto kai-

kista tarjouksista ja kokonaisuus olisi hankintayksikön 

hallinnassa riippumatta siitä mitä tapahtuu avauksen jäl-

keen. Aikaleimat ovat sekä hankintayksikön että tarjoajan 

oikeusturvan kannalta tärkeitä. 

 

Tarjouspyyntö lumenaurauksista 2017-2019 pyydettiin kevätkauden 

2019 loppuun:  

Lumen aurauksesta annetaan seuraavat määräykset: 

1. Lumisateen aikana teitä ja pihoja lähdetään auraamaan 
sen jälkeen kun lunta on kertynyt 10 cm.  

2. Vähäisen sateen (alle 5 cm) lumikerrosta ei aurata 
erikseen, vaan vasta seuraavan lumisateen/ tuiskun ai-

kana (tai jälkeen).  

3. Kiinteistöjen omistajat tai kiinteistön hoitajat tilaa-
vat polanteen poistotyön urakoitsijalta tarvittaessa. 

Teiden osalta polanteen poiston tilaa tekninen osasto. 

Mikäli aurausta suorittavalla ei em. tarkoitukseen ole 

soveliasta kalustoa, tilataan kalusto teknisen toimen 

harkinnan mukaan toiselta urakoitsijalta.   

 

Jokaisen työkohteen osalta on tehtävä kalenterikuukautta 

koskeva lasku seuraavan kuun 15 päivään mennessä. Laskuun 

tulee merkitä jokaisen aurauskerran päiväys ja työn aloi-

tus ja lopetusajat minuutin tarkkuudella.  

 

Tarjouksesta tulee ilmetä lumityökoneen (koneiden) merk-

ki, malli, painoluokka ja lisävarustus, sekä koneen kul-

jettajan ja varakuljettajan nimi sekä molempien työkoke-

mus mainitussa tehtävässä. Tarjous annetaan oheista tar-

jouslomaketta käyttäen. Tarjoushinta on kiinteä ilman in-

deksikorotuksia vuoden 2019 kevätkauden loppuun asti.  

 

Tarjousta arvioitaessa tekninen lautakunta arvioi tarjo-

uksen kokonaistaloudellisuuden, joka koostuu seuraavista 

tekijöistä: 

- tie-/piha-alueen auraushinta/kerta 

- työkoneen ikä, painoluokka ja varusteet 

- työkoneen soveltuvuus tarjottuun tehtävään  
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- kuljettajan kokemus ja ammattitaito 

 

Tarjouksessa tulee eritellä jokainen piha-/tiealue eril-

lishintana/ aurauskerta.  

Jos urakoitsija ei pysty suoriutumaan tehtävästään tilaa-

jaa tyydyttävällä tavalla, voi tilaaja yksipuolisesti ir-

tisanoa urakoitsijan ja ottaa tilalle toisen urakoitsi-

jan.  

Mikäli tekninen lautakunta katsoo tarjotut kertakorvaus-

hinnat kunnalle epäedullisiksi, valitaan urakoitsijat 

tarjotun tuntihinnan perusteella. Tuntihinta pakollinen.  

 

Tekninen lautakunta voi jakaa työkohteet osa-alueittain, 

jos se katsoo aluejaon tarpeelliseksi aurausten sujuvuu-

den vuoksi, vaikka auraushinta/tuntiveloitushinta olisi 

hieman korkeampikin. 

 

Tarjouksen mukana tulee olla tilaajavastuulain mukaiset 

todistukset  

- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnan-

tajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekiste-

riin 

- kaupparekisteriote 

- verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa 

koskeva maksusuunnitelma on tehty  

- todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutus-

maksujen suorittamisesta 

 

Tarjouksen antajan tulee tutustua aurattaviin alueisiin 

ennen tarjouksen jättämistä. 

 

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa mer-

kinnällä ”Lumityötarjous” 6.10.2017 klo 14.00 mennessä 

tekniseen toimistoon os. Ounastie 165, 99400 Enontekiö. 

 

Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous ilman tarjoajalle 

maksettavaa korvausta. 

 

Tiedoksi: 

Joen Safari ja Kone  

Käsivarren Kuljetus Oy  

Tmi Kalevi Korkalo 

Petterin Pirssi ja Pilke  

T:mi Tunturi-Lapin puu- ja mökkihuolto  

T:mi R. Laakso  

JAV-Group Oy  
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Elinv.ltk 82 § PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN ELINVOIMALAUTAKUNNAN ALAI-

SILLE VIRANHALTIJOILLE/INFRASTRUKTUURI/RAKENNUSTARKASTAJA 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. Mauri Kivelä poistui kokouksesta tämä pykälän 

jälkeen. 

 

Päätösehdotus (kehitysjohtaja) 

 

Elinvoimalautakunta päättää siirtää uuden hallintosäännön perus-

teella, sen lisäksi mitä uudessa hallintosäännössä määrätään, inf-

rastruktuurin toimialan päätösvaltaa rakennustarkastajalle elin-

voimalautakunnan 30.6.2017 § 2 päätetyn lisäksi seuraavasti:  

- päättää poikkeamisluvat  

- tekee suunnittelutarveratkaisut 

 

 

Selostus 

Perusteluna poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen pää-

tösvallan siirtämiselle on käsittelyn nopeuttaminen päätöksen te-

koon asti. Päätöksestä voisi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa 

tiedoksisaamisesta ja mahdolliset oikaisuvaatimukset elinvoimalau-

takunta käsittelisi erikseen. Sen jälkeen ltk:n päätöksestä voi 

valittaa hallinto-oikeuteen tiedoksisaannista 30 päivän ajan. Mut-

ta jos ei kukaan hae oikaisua viranhaltijan päätöksestä, niin 

lainvoimaisuus täyttyy 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

 

 

Suunnittelutarvealue ja – ratkaisu: 

Suunnittelutarvealueiden tarkoituksena on saada suunnittelun pii-

riin sellainen maankäyttö, joka suunnittelemattomana aiheuttaisi 

taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti 

haitallista kehitystä. Toisaalta tarkoituksena on estää se, että 

alue yksittäisten rakennushankkeiden seurauksena muuttuisi suun-

nittelun kannalta vaihtoehdottomaksi alueeksi. Suunnittelutarve-

alueilla rakentamiseen liittyvä päätöksentekomenettely on kaksi-

vaiheinen: 

1. Aluksi kunta tekee suunnittelutarveratkaisun. 

2. Ainoastaan siinä tapauksessa, että suunnittelutarveratkaisu on 

myönteinen ja lainvoimainen, kunta voi myöntää hakijalle rakennus-

luvan. 

Suunnittelutarveratkaisu koskee pääasiassa uutta rakentamista ja 

jo olemassa olevan rakennuksen merkittävää laajentamista. Suunnit-

telutarveratkaisua ei tarvita, jos kyseessä on olemassa olevaan 

asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen tai 

muun olemassa olevan rakennuksen 

korjaaminen tai asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen. 

Rakennuspaikka voi sijoittua suunnittelutarvealueelle suoraan 

maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 1 tai 2 momentin perusteella 

tai se on voitu osoittaa suunnittelutarvealueeksi oikeusvaikuttei-

sessa yleiskaavassa tai kunnan rakennusjärjestyksessä. Kunnan mää-

räys on voimassa enintään 10 vuotta. 
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Seuraavilla alueilla suunnittelutarveratkaisumenettelyä ei sovel-

leta: 

- Asemakaava-alueella rakennuslupa voidaan myöntää suoraan MRL:n 58 

§:n mukaan. 

- Asemakaava-alueiden ulkopuolisilla, MRL:n 72 §:n 1 ja 2 momentin 

mukaisilla, rantavyöhykkeillä ja -alueilla rakentaminen edellyttää 

sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää-

rätty kaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

Jos tällaista kaavaa ei ole, rakentamisen edellytyksiä on tutkitta-

va MRL:n 72 ja 171 §:n mukaisella poikkeamispäätöksellä. 

- Rakennuslupa voidaan myöntää asemakaava-alueen ulkopuolella suoraan 

oikeusvaikutteisen yleiskaavan kyläalueille, jos yleiskaavassa on 

erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennuslu-

van myöntämisen perusteena MRL:n 44 §:n mukaisesti. Tämä koskee ai-

noastaan sellaisia kyläalueita, joihin ei kohdistu merkittäviä ra-

kentamispaineita. 

- Edelleen asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuslupa voidaan myön-

tää suoraan MRL:n 125 §:n mukaan, jos voidaan osoittaa, ettei kysy-

myksessä ole MRL:n 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue tai yleis-

kaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamiseksi suun-

nittelutarvealueeksi. 

 

Tyypillisesti suunnittelutarvealueen perusteet liittyvät odotetta-

vissa olevaan yhdyskuntakehitykseen, erityisiin ympäristöarvoihin 

tai rakennushankkeen ympäristöhaittoihin. Näiden arvioimiseksi ra-

kennuspaikkaa ja sen lähiympäristöä tulee tarkastella laajempana 

kokonaisuutena, esimerkiksi kyläalueena. 

Suunnittelutarveratkaisun avulla kunta voi myös turvata suunnitte-

luvaransa tulevaa kaavoitusta varten. Odotettavissa olevan yhdys-

kuntakehityksen vuoksi suunnittelutarvealueita ovat esimerkiksi 

taajaman lievealueet tai suurimmilla kaupunkiseuduilla laajemmat-

kin rakentamisen painealueet. Suunnittelutarve voi perustua myös 

alueen erityisiin maisemallisiin tai rakennuskulttuurisiin arvoi-

hin. Suunnittelua edellyttäviä ympäristöhaittoja sen sijaan saat-

taa esiintyä esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn liikenneväylän 

tai teollisuusalueen lähistöllä 

 

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset (MRL 171 §): 

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen 

tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai 

muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueiden käytön muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoit-

teiden saavuttamista; tai 
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4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 

aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuk-

sia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkit-

tävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asema-

kaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo rakenne-

tulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännök-

sistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edelly-

tyksistä suunnittelutarvealueella. 

 

 

Poikkeamismenettely (MRL § 173): 

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on varatta-

va naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 

oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjalli-

sen muistutuksen tekemiseen.  

Kunnan on tiedotettava poikkeamista koskevasta hakemuksesta ja 

alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta 1 momentis-

sa mainituille. Kunta voi periä tiedottamisesta aiheutuneet kus-

tannukset hakijalta. 

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on tarvit-

taessa pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, 

muun valtion viranomaisen ja maakunnan liiton lausunto, jos poik-

keaminen koskee merkittävästi niiden toimialaa. Jos poikkeaminen 

vaikuttaa merkittävästi naapurikunnan maankäyttöön, kunnan on pyy-

dettävä myös naapurikunnan lausunto. 

Kunnan on kuitenkin pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen lausunto aina, kun poikkeaminen koskee: 

1) luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta; 

2) rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta; tai 

3) maakuntakaavassa virkistys-, suojelu- tai liikennealueeksi va-

rattua aluetta. 

Edellä 3 momentissa mainittujen viranomaisten on annettava lausun-

tonsa kuukauden kuluessa. 
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Elinv.ltk 83 § PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN ELINVOIMALAUTAKUNNAN ALAI-

SILLE VIRANHALTIJOILLE/OPETUSTOIMI/REHTORI 

 
 

Päätös:  

Ehdotukseen hyväksyttiin teknisenä korjauksena ”myöntää poikkeus-

luvat oppilaskuljetuksiin”-kohdan poistamisen, koska asia oli jo 

listassa aikaisemmin mainittu. 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösvallan siirtämisen ehdotuksen 

mukaan muilta osin paitsi kohdan ”rehtori toimialajohtajana hyväk-

syy ja vahvistaa talousarvion käyttösuunnitelman ja nimeää vastuu-

viranhaltijat ja varahenkilöt”. Tämä asia jää elinvoimalautakunnan 

päätösvaltaan. 

  

Päätösehdotus (rehtori): 

 

Elinvoimalautakunta päättää siirtää uuden hallintosäännön pe-

rusteella, sen lisäksi mitä uudessa hallintosäännössä määrä-

tään, päätösvaltaa seuraavasti:  

 

Rehtori toimialajohtajana:  

 

-  hyväksyy ja vahvistaa talousarvion käyttösuunnitelman ja ni-
meää vastuuviranhaltijat ja varahenkilöt 

 

 Rehtori: 

 

- osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun (PL 6§) 

- päättää perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä 

syystä opetuskieltä muuttamatta opetuksen järjestämispaikan 

vaihtamisesta (PL 6§) 

- tekee erityisen tuen päätöksen (PL 17§) 

- päättää erityisistä opetusjärjestelyistä (PL 18 §) 

- päättää oppilaan opetuksen poikkeavasta aloittamisajankohdas-

ta (PL  27 §) 

- päättää koulutuspaikasta (muu kuin lähikoulu, PL 28 §) 

- hyväksyy koulujen järjestyssäännöt ja järjestysmääräykset (PL 

29§, LL 21§) 

- päättää valitun aineen tai oppimäärän muuttamisesta toiseksi, 

jos opetusta ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää oppi-

laan omassa eikä muussa koulussa (PL 30§) 

- päättää maksuttomien poikkeuskoulukuljetusten järjestämisestä 

(PL 32§) 

- antaa kirjallisen varoituksen perusopetuksen oppilaalle (PL 

36a§) 

- ottaa oppilaat aamu- ja iltapäivätoimintaan (PL 48b§) 
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- ottaa opetusharjoittelijat (PA 22§, LA 16§) 

- päättää lukion opiskelijan opiskelusta pidättämisestä sekä 

kirjallisen varoituksen antamisesta (LL 26a§) 

- päättää lukiosta erottamisesta alle 3 kk kestävän ajan osalta 

(LL 26a§) 

- myöntää hakemuksesta opiskelijalle luvan suorittaa opintoja 

opetukseen osallistumatta (LA 84§) 

- myöntää lukiossa luvan erityisen tutkinnon suorittamiseen (LA 

17§) 

- hyväksyy muun henkilön kuin lukion opiskelijan oikeudesta 

osallistua ylioppilastutkinnon suorittamiseen (LL 18§) 

- päättää opiskelijan osaamisen tunnustamisesta (LL 26a§) 

- myöntää poikkeusluvat oppilaskuljetuksiin 

 

 

Selostus: 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2017 §31 päättä-

nyt Enontekiön kunnan uudesta hallintosäännöstä, mikä astui voi-

maan 1.6.2017 alkaen.  

 

Kuntalaki 91 §  

 

”Toimivallan siirtäminen  

Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan 

muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoil-

le. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista val-

tuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan pää-

tettävä. 

Valtuusto voi hallintosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa 

tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä 

toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää 

siirtää edelleen. 

Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon 

käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle.” 

 

Hallintosääntö 22 § 

 

”Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta 

 

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa lainsäädän-

nön mukaisesti, kunnanhallituksen alaisuudessa ja lautakunnan roo-

lin mukaisesti elinvoimaprosessista.  

 

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on kuvata elinvoimapalvelut proses-

si. Prosessi tuottaa tai järjestää seuraavat palvelut 

- kunnan elinvoiman kehittämisestä ja kuntamarkkinoinnista   

- opetuksesta, varhaiskasvatuksesta  
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- kunnan rakentamisesta, kiinteistöpalveluista, kunnallistek-

niikasta, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelusta ja 

kaavoituksesta, ympäristönhoidosta, yleisistä alueista, 

kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kun-

nan metsistä, kaukolämmöstä ja moottorikelkkareiteistä, 

kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta sekä 

maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- ja valvon-

taviranomaistehtävistä. 

 

Elinvoimalautakunta päättää talousarvion puitteissa yleisten lau-

takunnille kuuluvien tehtävien lisäksi niistä asioista, jotka lau-

takunnan toimialaa koskevassa lainsäädännössä on annettu kunnan 

tehtäväksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole lainsäädännössä ja 

hallintosäännössä osoitettu kunnanhallitukselle tai –valtuustolle. 

Lautakunta päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viran-

haltijoille toimialansa mukaisissa tehtävissä.” 

 

Hallintosääntö 24  

”Toimielin ja viranomainen voi siirtää sille tässä hallintosään-

nössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. 

Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää 

toimivaltaa edelleen. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää, jos 

se on lainsäädännössä määritelty erikseen jonkin tietyn viranomai-

sen käytettäväksi.”  

 

 

Tiedoksi 

Rehtori 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 84 § OPPILASKULJETUSTEN MENOVERTAILU VUOSILTA 2007 - 

2016 

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunnalle annetaan tiedoksi oppilaskuljetusten meno-

vertailu vuosilta 2007 – 2016 liitteen mukaisesti. 

 

Selostus: 

Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 30.6.2017 § 10, että 

elinvoimalautakunnalle toimitetaan vertailu toteutuneista koulu-

kuljetuskustannuksista vuosilta 2007–2016. 

Liitteenä on menovertailu ko. ajalta.  
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Elinv.ltk  85 § OPINTOVAPAAHAKEMUS/BERIT-ELLEN JUUSO (ei-julkinen, 

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta myöntää opintovapaalakiin perustuen lehtori 

Berit-Ellen Juusolle palkattoman opintovapaan ajalle 1.11.2017 – 

31.4.2019. Viransijaisuuden alkamisaika siirrettiin hakijan suos-

tumuksella alkamaan kuukautta myöhemmin kuin hakemuksessa oli ha-

ettu.  

Sijaisuus laitetaan julkiseen hakuun. 

Selostus: 

Elinvoimalautakunta on käsitellyt lehtori Berit-Ellen Juuson vir-

kavapaushakemusta (palkaton virkavapaa) kokouksessaan 7.9.2017 § 

41. Kokous todettiin menettelyvirheen vuoksi laittomaksi ja koko-

uksen kaikki pykälät jouduttiin käsittelemään ja päättämään uudes-

taan kokouksessa 25.9.2017. 

Berit-Ellen Juuso oli ehtinyt tehdä oikaisuvaatimuksen 7.9.2017 

virkavapausasiaa käsittelevästä pykälästä, § 41, mutta esittelijä 

palautti sen tekijälle, koska kokous oli todettu menettelyvirheen 

vuoksi laittomaksi. Oikaisuvaatimusasia tarkastettiin kuntaliitol-

ta ja sieltä tulleessa vastauksessa todettiin, että oikaisuvaati-

muksen toki voi tehdä ja sen käsitellä, mutta se on turhaa, koska 

siitä seuraava päätös voi olla vain se, että käsittely raukeaa, 

koska asiasta tehty uusi päätös, joka on oikaisuvaatimus- tai va-

lituskelpoinen.  

Berit-Ellen Juuso toimitti 25.9.2017 olleeseen elinvoimalautakun-

nan kokoukseen sähköpostilla 24.9.2017 kirjeen, jossa hän täsmensi 

aikaisempaa hakemustaan. Aikaisempi hakemus oli palkaton virkava-

paushakemus ja se oli ajalle 1.10.2017 – 31.7.2018. Täsmennyksessä 

virkavapautta haettiin opintovapaana ja ajalle 1.10.2017 – 

31.4.2019. Koska täsmennyksessä oli virkavapaan nimi ja kesto 

muuttunut aikaisemmasta olennaisesti, sivistyslautakunta päätti 

äänestyksen jälkeen 25.9.2017 § 73, että ”koska pykälän sisällön, 

haetun virkavapauden syy ja kesto, on muuttunut aikaisemmasta 

olennaisesti, elinvoimalautakunta päättää, että asiasta tehdään 

oma pykälä, joka käsitellään valmistelun jälkeen seuraavassa elin-

voimalautakunnan kokouksessa”.  
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Berit-Ellen Juuso hakee opintovapaalain mukaista palkatonta virka-

vapautta opiskelua varten ajalle 1.10.2017 – 31.4.2019. Hakemuksen 

täsmennyksessä hän perustelee hakemusta seuraavasti:  

”1. Täytän opintovapaalain 4 § mukaiset edellytykset jatko-

opintoihin ja minulla on täten lakisääteinen oikeus opintovapaa-

seen. Muutan hakemustani siten, että haen opintovapaata 1.10.2017 

– 31.4.2019.  

2. Suoritan opinnot Sami Allaskuvla:an, saamen kielen ja saame-

laiskirjallisuuden tohtorin tutkinto-ohjelmassa. 

 3. Edelleen Elen Anne Sara olisi käytettävissä sijaisekseni kuten 

myös Anne-Mari Kukkonen on erittäin kiinnostunut sijaistamisesta. 

Hetassa 22.9.2017 Juuso Berit-Ellen”. 

Virkavapaushakemuksessaan Berit-Ellen Juuso tarjoutuu edelleen 

hoitamaan saamenkielistä erityisopetusta Karesuvannon koululla 

kerran viikossa, jos niin halutaan. Tunteja on ollut viisi. Sijai-

sen opetusvelvollisuustunnit eivät täyty, jos Berit-Ellen Juusolle 

jää opetustunteja. 

Berit-Ellen Juuso ilmoitti suullisesti, että hänelle käy se, että 

virkavapauden alkamisaika muuttuu alkavaksi 1.11.2017. 

Virkavapaushakemus ja täsmennys liitteenä. 

Opintovapaalain § 4 mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palve-

lussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on 

kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoi-

tuksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa 

viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työn-

tekijällä on oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opin-

tovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yh-

dessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukaut-

ta.4 

Opintovapaalain § 8 mukaan, jos opintovapaan myöntäminen hakemuk-

sessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan 

harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opin-

tovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella tai, mil-

loin on kysymys harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistu-

vasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vas-

taava koulutustilaisuus järjestetään. 
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Elinv. ltk. 86 § ELINVOIMALAUTAKUNNAN EDUSTAJAN JA VARAHENKILÖN 

VALITSEMINEN TOSILAPPI-YHTEISMARKKINOINNIN TYÖRYHMÄÄN 

 

Päätös: Juha-Pekka Mäntyvaara esitti Taru Mäkitaloa, Ulla Keino-

vaara ja Pentti Keskitalo kannattivat Juha-Pekka Mäntyvaaran esi-

tystä. Ei muita esityksiä. Taru Mäkitalo esitti Juha-Pekka Mänty-

vaaraa varaedustajaksi, Piia Juuso kannatti. Ei muita esityksiä.  

 

Elinvoimalautakunnan edustajaksi TosiLappi-yhteismarkkinointiin 

valittiin Taru Mäkitalo, varaedustajaksi Juha-Pekka Mäntyvaara. 

 

 

 

Ehdotus (kehitysjohtaja):   

Keskustelun mukaan. 

 

 

Selostus: 

 

TosiLappi-yhteismarkkinointi on Enontekiön alueen yrittäjien ja 

kunnan yhteinen toimintamalli alueelliseen matkailumarkkinointiin. 

TosiLapin puitteissa toteutetaan mm. sähköistä markkinointia (ml. 

sosiaalinen media ja nettisivut), ilmoitusmainontaa ja esitetuo-

tantoa. TosiLappi osallistuu vuosittain matkailumessuille ja myyn-

titilaisuuksiin, sekä järjestää matkanjärjestäjä- ja mediavierai-

luja Enontekiölle. 

 

Yhteismarkkinoinnin vuosikulut (n. 52.000€) katetaan yritysten 

markkinointimaksuilla ja kunnan panoksella. Markkinointimaksut on 

porrastettu yritysten liikevaihdon mukaan. TosiLapin yleisen koko-

uksen nimittämä markkinointityöryhmä ohjaa ja valvoo yhteismarkki-

noinnin toimintaa. Markkinointityöryhmä kokoontuu tarvittaessa, 

yleensä 2-3 kertaa vuodessa. 

 

TosiLapin yhteismarkkinoinnin yleinen kokous 4.10.2017 valitsi uu-

den markkinointityöryhmän ja kutsui markkinointityöryhmään edusta-

jan Enontekiön kunnan elinvoimalautakunnasta (katso liite 1). 
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Elinv. ltk. 87 § OSAVUOSIKATSAUKSET 1-9/2017 

 
 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (kehitysjohtaja): 

Elinvoimalautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle annetaan 

tiedoksi elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen osavuosikatsa-

ukset ajalta 1.1. – 30.9.2017.  

 

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. 

 

Osavuosikatsaukset liitteissä. 
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Elinv.ltk 88 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

 

- Piia Juuso: Enontekiön kunnan myytävien tonttien tilanne 

sähkölaitoksen läheltä. On saatu tietoon, että ostaminen 

olisi ollut vaikeaa. 

- Ulla Keinovaara: Generaattorin hankinta Luppokodin yhtey-

teen. 

- Piia Juuso: Mahdollisuus venevalkama/venelaskupaikkaan Ka-

resuvannon kunnan rantaan. 

- Elina Rousu-Karlsen: Kilpisjärven venevalkaman kunto ja lu-

kitusmahdollisuus. 

- Lautakunta nosti esiin myös muiden kunnan alueen venevalka-

mien tilanteen (erityisesti lukitusmahdollisuus ja kunto). 
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Elinv.ltk 89 § HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN 

 

Päätös: Lautakunta ei pysty ottamaan kantaa hankinnan keskeskey-

tykseen, koska se ei ole tehnyt päätöstä hankinnasta.  

 

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 

 

Pentti Keskitalo ja Piia Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn aikana.  

 

Taru Makitalo valittiin pöytäkirjantarkastajaksi § 89-91 osalle. 

 

 

Ehdotus:rkm-rakennustarkastaja 

Elinvoimalautakunta päättää keskeyttää hankinnan ennakoitua urak-

kahintaa reilusti kalliimman urakkatarjoushinnan vuoksi. 

 

Selostus: 

Tekninen osasto on kilpailuttanut Enontekiön kunnan hankkiman Op:n 

kiinteistön muutostyön sähköurakan. Tarjouspyynnöt toimitettiin 

viidelle Lapin alueella toimineelle sähköurakoitsijalle. 

Määräpäivään 9.10.2017 mennessä saapui sähköpostilla 2 tarjousta. 

AS Sähkötekniikka Arto Sonkamuotka sekä Levin sähkö Oy. Tarjousten 

korkean hinnan vuoksi on virastoneuvotteluissa sähkösuunnittelijan 

sekä osuuspankin edustajan kanssa tultu siihen tulokseen, että mo-

lemmat tarjoukset tulee hylätä ylihintaisina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinv.ltk 90 § VUODEN 2017 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN / OSUUSPAN-

KIN KIINTEISTÖ  
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Päätös: Puheenjohtaja esitti, että investointiosaa ei muuteta. Pu-

heenjohtaja esitti edelleen, että muutostyöt kilpailutetaan ko-

konaisurakkana. Kaikki läsnä olevat lautakunnan jäsenet kannatti-

vat puheenjohtajan esitystä. Puheenjohtajan esitys tuli lautakun-

nan päätökseksi. 

 

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 

 

Ehdotus: rkm-rakennustarkastaja 

Elinvoimalautakunta hyväksyy laaditut suunnitelmat sekä Osuuspan-

kin kiinteistön muutosten kustannusarvion 70991 euroa, josta  kun-

nan osuudeksi jää 39690 euroa alv 0%.  

 

Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edel-

leen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investoin-

tiosaa muutetaan seuraavasti: 

Vuoden 2017 talousarvioon osoitetaan Osuuspankin kiinteistön muu-

tostöihin 70991 euron määräraha ja tuloksi osoitetaan 31301 euroa 

(Osuuspankin osuus kustannuksista).  

 

Investointi katetaan Osuuspankin maksamalla kustannusten osuudella 

ja loput tarvittaessa lainanotolla.  

 

 

Selostus: 

Osuuspankkikiinteistön tilaratkaisuista on käyty neuvotteluja tu-

levien vuokralaisten kanssa, joita on osuuspankin lisäksi kaksi 

muuta yritystä.  

 

Kiinteistössä tehdään sisäisiä muutostöitä huonetilaratkaisujen 

vuoksi ja kiinteistöön laitetaan valokuitu. Osuuspankki vastaa 

oman vuokratilan vaatimasta muutosremontin kustannuksista kokonai-

suudessaan. Muiden vuokralaisten osalta kustannukset huomioidaan 

vuokratasossa. 

  

Huonetilamuutosten kustannusarvio sähkö-,lvi-ja rakennustekniikan 

töineen on 70991,00 euroa, josta Osuuspankin osuus on 31301,00 eu-

roa.  

 

Suunnitelmat muutostöistä esitellään tarkemmin kokouksessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinv.ltk 91 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinv.ltk  OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
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Kieltojen perus-

teet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 

91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa.  

 

Pykälät: 79, 84, 87 

 
 

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

kaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 82, 83, 85, 86 

 

 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:  

 

Pykälät:  82, 83, 85, 86 

 

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.  
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Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 80–83 §:n mukaisen kirjallisen hankintaoikaisun: 

Pykälät: 81   

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

 Enontekiön elinvoimalautakunta, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ 

                        Telekopio 016-556 229,  kirjaamo@enontekio.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

 

Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi 

 

Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

Telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

Pykälät: 81     Valitusaika 14 pv 

 

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: 80     30 päivää 

 

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.  
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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.  

 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

 


