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ASIALISTA 

 

241 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

242 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen  

243 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

244 § Elinvoimalautakunnan talousarvioesitykset ja BSC-kortit toi-

mialoittain vuodelle 2019 

245 § Lausunnon antaminen investointisuunnitelmasta sekä konser-

niohjauksesta (2019-2022) 

246 § Päätösvallan siirtäminen elinvoimalautakunnan alaisille toi-

mijoille/ varhaiskasvatus   

247 § Oppilaskuljetushakemus (ei-julkinen, laki viranomaistoimin-

nan julkisuudesta §24 kohta 25) 

248 § Koulukuljetusten tarjousten hyväksyminen lukuvuodelle 2018-

2019 

249 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat  

250 § Kokouksen päättäminen
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Elinv.ltk 241 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus:  

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkir-

jantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän 

kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus: 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätös-

valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjoh-

tajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-

suus. 

 

Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti näh-

tävillä pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä 

kunnan virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen 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. 
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Elinv.ltk 242 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

 

Päätös: 

 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etu-

osto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä. Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1: Kiinteistönluovutusilmoitukset 
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Elinv.ltk 243 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

 

 

Päätös 

 

 

Ehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

 

Tekninen johtaja 

- Eurofins Ahma Oy:n Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailu vuonna 

2017 (laaja vesistötarkkailu) 

- Tiedoksi ”Vie vanhus ulos” haaste kuntien valtuutetuille, 

lautakuntien edustajille sekä kunnan johtoryhmän jäsenille 

11.9.-11.10.2018 aikana 

- 27.9.2018 Kiinteistönluovutusilmoitus Enontekiön kunnan ja 

Kilpissafarit Oy:n kaupasta 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

- 27.8.2018 Lapin ELY-keskuksen tarkastuskertomus Hetan sulje-

tulla kaatopaikalla (määräaikaistarkastus, suppea) 

- Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 6.6.- 25.9.2018 

 

  

Rakennustarkastaja 

 

 

Vs. rehtori: 

- viranhaltijapäätös: oppilaan siirtäminen ruotsinkieliseen 

opetukseen Karesuvannon koulussa 17.9.2018 alkaen 

- viranhaltijapäätös opettajan siirtäminen ruotsinkielisen luo-

kan opettajaksi Karesuvannon koulussa 17.9.2018 alkaen 

- viranhaltijapäätös: viransijaisen määrääminen opettajan osit-

taisen virkavapaan hoitamiseen 

 

 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja:  

- varhaiskasvatuksen opettajan valinta määräajalle 1.10–

31.12.2018  

Kehitysjohtaja: 

- tehostetun palveluasumisen yksikön ja palveluasumiseen sovel-

tuvien senioriasuntojen rakentamisen aikataulutuksen muutta-

minen (Khall 163 §) 

- Enontekiön kunnan ohjeistus sosiaalisen median käyttöön työ-

tehtävissä ja vapaa-ajalla (Khall 162 §) 

- Hetan koulukeskuksen liikuntasalin sekä Kilpisjärven monitoi-

mitalon liikuntasalin käyttöä koskevat periaatteet, ohjeet ja 

maksut (Khall 161 §) 
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- viranhaltijapäätös: Open Arctic MaaS Shared Mobility Platform 

(OpenArMS, 2018-2019) -hankkeeseen osallistuminen  
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Elinv.ltk. 244 § Elinvoimalautakunnan talousarvioesitykset ja BSC-

kortit toimialoittain vuodelle 2019 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (kehitysjohtaja): Elinvoimalautakunta esittää kunnanhalli-

tukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan ta-

lousarvioesityksen ja BSC-korttien hyväksymistä oheisten liittei-

den mukaisesti. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 16.5.2018 (§ 121) anta-

nut lautakunnille tehtäväksi toimittaa talousarvio- ja suunnitel-

maesityksensä 27.9.2018 mennessä. Kunnanhallitus edellyttää toimi-

aloilta talousarviovuoden ja –suunnitelmavuosien budjetoinnin teh-

täväksi sillä tarkkuudella, kun se on mahdollista. 

Elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvioraamit ovat: 

Toimintakate 

toimialoittain 

TP 2017 

(*1000€) 

TA 2018 

(*1000€) 

Raami 2019 

(*1000€) 

Kehittäminen ja 

elinvoima 

445 460 500 

Infrastruktuuri 595 671 700 

Opetustoimi 2837 2840 2840 

Varhaiskasvatus 774 801 800 

Yhteensä: 4651 4772 4840 

 

Talousarvio-ohjeiden mukaiset kuntakonsernin yhteiset tavoit-

teet/BSC-tuloskortit ovat: 

- Hyvinvointi 

o Hyvinvoiva kuntalainen 

- Elinvoima 
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o Matkailun edistäminen 

o Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

o Vetovoimainen Enontekiö 

- Johtaminen 

o Hyvä hallinto ja kestävä talous 

- SOTE- ja maakuntauudistus 

 

Elinvoimalautakunnan esittämät toimialakohtaiset BSC-kortit ja 

toimialakohtaiset talousarviot vuodelle 2019 löytyvät liitteistä. 

Keskeisimmät muutokset vuoteen 2018 verrattuna esitetään seuraa-

vaksi toimialoittain. 

 

Kehittäminen- ja elinvoimatoimialan osalta keskeisin muutos edel-

liseen vuoteen verrattuna on 40.0000€:n raamikorotus. Tämä esite-

tään jyvitettäväksi osin sidosryhmätyöhön (30.000€) ennakoiden 

Tunturi-Lapin Kehitys ry.:n toiminnan aktivoitumista. Lisäksi teh-

dään kertaluontoinen lisäys (5.000€) yhteismarkkinoinnin budjet-

tiin vuodelle 2019 sekä avustuksiin yhteisöille (2.5000€) ja han-

ketoimintaan (2.500€). 

 

Opetustoimen osalta keskeisin muutos on pyrkiminen koulukuljetus-

kustannusten kohtuullistamiseen. Ruotsinkielinen opetus on budje-

toitu Karesuvannon koulun osuuteen (henkilöstö ja oppikirjat), 

ruotsinkielinen opetus Karesuandon koulussa on budjetoitu Hetan 

peruskoulun osuuteen (ostopalvelut). 

 

Varhaiskasvatuksen osalta tavoitteita on päivitetty 1.9.2018 voi-

maan astuneen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tärkeänä lisäyksenä 

on varhaiskasvatuksen tehtäviin kuuluva lapsen edun ensisijaisuus 

toimintaa suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. 

(Varhaiskasvatuslaki 4§). Hyvän hallinnon ja kestävän talouden 

kohdassa tavoitteeksi on vuodelle 2019 asetettu varhaiskasvatus-

toiminnan toimiva arviointi ja sen julkisuus, johon varhaiskasva-

tuslain 24§ velvoittaa.  
 

Tiedoksi: kunnanhallitus, kunnanvaltuusto 

 

Liitteet: 
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Liite 1: Kehittäminen ja elinvoimatoimialan BSC-kortti 2019 (luon-

nos) 

Liite 2: Opetustoimen BSC-kortti 2019 (luonnos) 

Liite 3: Varhaiskasvatuksen BSC-kortti 2019 (luonnos) 

Liite 4: Kehittäminen ja elinvoimatoimialan talousarvio- ja suun-

nitelma 2019-2021 (luonnos) 

Liite 5: Opetustoimen talousarvio- ja suunnitelma 2019-2021 (luon-

nos) 

Liite 6: Varhaiskasvatustoimialan talousarvio- ja suunnitelma 

2019-2021 (luonnos) 
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245 § Lausunnon antaminen investointisuunnitelmasta sekä konser-

niohjauksesta (2019-2022) 

 

(Pykälän sisältö toimitetaan myöhemmin, huomioi liitteenä oleva 

investointisuunnitelma ja konserniohjaus 2019-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1: Investointisuunnitelma ja konserniohjaus 2019-2021 
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Elinv.ltk 246 § Päätösvallan siirtäminen elinvoimalautakunnan 

alaiselle varhaiskasvatusohjaajalle   

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja):  

Elinvoimalautakunta siirtää päätösvallan laajemman varhaiskasva-

tusoikeuden kuin 20h/vko myöntämisestä varhaiskasvatusohjaajalle 

huoltajien antaman kirjallisen selvityksen perusteella.  

 

Selvitys tulee toimittaa kahta (2) viikkoa ennen laajemman var-

haiskasvatustarpeen alkamista.  

 

Selostus: 

 

Varhaiskasvatuslain 5 § kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta 

siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa 

esiintyvä tarve edellyttää.  

”Kunnan velvollisuus järjestää varhaiskasvatusta 

Kunnan on järjestettävä tässä laissa säädettyä varhaiskasvatusta 

siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa 

esiintyvä tarve edellyttää. 

Kunta voi järjestää varhaiskasvatusta siten kuin kuntalain 

(410/2015) 8 ja 9 §:ssä säädetään. Hankittaessa palveluja toiselta 

palvelujentuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava 

siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edel-

lytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. 

Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mu-

kainen palveluseteli. Kunta tai kuntayhtymä on velvollinen suorit-

tamaan yksityiselle palveluntuottajalle korvausta vain osoitta-

miensa henkilöiden käyttämistä lasten varhaiskasvatuspalveluista 

ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palve-

luntuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka. 

Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palve-

lun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyh-

teydet. Päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika 

vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.” 

Varhaiskasvatuslain 12§ säädetään lapsen varhaiskasvatusoikeudes-

ta.  

”Oikeus varhaiskasvatukseen 

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava sii-

tä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvolli-

suuden alkamista saa varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa kunnan 

järjestämässä 1 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa pai-

kassa sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutus-
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laissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista van-

hempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä 

aikana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 

1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuo-

lella maksettavaa isyysrahaa. 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen varhaiskasvatusta on jär-

jestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huolta-

jat työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetulla tavalla työs-

kentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä 

tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Edellä mainitun tilanteen 

päätyttyä varhaiskasvatusta on edelleen järjestettävä tämän momen-

tin mukaisesti kahden kuukauden ajan, paitsi jos lapsen vanhempi 

tai muu huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta 

tai jää eläkkeelle. 

Lapsella on oikeus 1 momentissa säädettyä laajempaan varhaiskasva-

tukseen siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman 

tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, 

työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen 

tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos 

se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuh-

teiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. 

Riippumatta siitä, mitä 1 momentissa säädetään, varhaiskasvatusta 

ei ole järjestettävä, kun lapsi osallistuu perusopetuslaissa tar-

koitettuun esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saa-

vuttavaan toimintaan taikka perusopetukseen. Varhaiskasvatusta on 

tällöin kuitenkin järjestettävä tarpeen mukaan, mikäli lapsella on 

oikeus 1 momentissa säädettyä laajempaan varhaiskasvatukseen.”  

Lain 19§ säädetään varhaiskasvatusoikeuteen liittyvistä menette-

lyistä.  

”Varhaiskasvatusoikeuteen liittyvät menettelyt 

Kunnan on tarjottava 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun varhaiskasva-

tusoikeuden piirissä olevalle lapselle mahdollisuus osallistua 

lapsen vanhemman tai muun huoltajan päätöksen mukaisesti joko päi-

vittäin järjestettävään tai osaviikkoiseen varhaiskasvatukseen. 

Kunta päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset 

varhaiskasvatuksen toiminta-ajat lapsen vanhempia tai muita huol-

tajia kuultuaan. Määräaikoja koskevaa päätöstä ei saa tehdä siten, 

että se estää 12 §.n 1 momentissa säädetyn oikeuden toteuttamisen. 

Lapsen vanhemman tai muun huoltajan on kunnan päättämin määräajoin 

esitettävä selvitys 12 §:n 1 momentissa säädettyä laajemman var-

haiskasvatuksen edellytyksistä. Lisäksi kunta voi perustellusta 

syystä muutoinkin edellyttää mainitun selvityksen esittämistä. 

Lapsen vanhemman tai muun huoltajan tulee ilmoittaa kunnalle var-

haiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttavissa seikoissa tapahtu-

vista olennaisista muutoksista viipymättä saatuaan niistä tiedon.” 
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Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunnan teh-

tävänä on vastata toimialansa lainsäädännön mukaisesti, kunnanhal-

lituksen alaisuudessa ja lautakunnan roolin mukaisesti elinvoima-

prosessista. Elinvoimalautakunnan tuottamiin tai järjestämiin pal-

veluihin kuuluu varhaiskasvatus.  

 

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  

- kunnan rakentamisesta, kiinteistöpalveluista, kunnallistek-

niikasta, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelusta ja kaa-

voituksesta, ympäristönhoidosta, yleisistä alueista, kunnalle 

kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, 

kaukolämmöstä ja moottorikelkkareiteistä, kunnan rakennusval-

vonnasta ja ympäristönsuojelusta sekä maastoliikennelain ja 

vesilain mukaisista lupa- ja valvontaviranomaistehtävistä. 

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.” 

 

 

Hallintosäännön 24 § 

”Toimivallan edelleen siirtäminen 

Toimielin ja viranomainen voi siirtää sille tässä hallintosäännös-

sä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, 

jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toi-

mivaltaa edelleen. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää, jos se 

on lainsäädännössä määritelty erikseen jonkin tietyn viranomaisen 

käytettäväksi.”  
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Elinv.ltk 247 § Oppilaskuljetushakemus (ei-julk., laki viranomais-

toiminnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 
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Elinv.ltk 248 § Koulukuljetusten tarjousten hyväksyminen lukuvuo-

delle 2018-2019 

Päätös: 

 

Päätösehdotus (vs. rehtori): Elinvoimalautakunta jättää hyväksy-

mättä kohteen 1 tarjouksen tarjouspyynnön kohdan mukaisesti kulje-

tustarpeen poistuttua. 

Elinvoimalautakunta valtuuttaa opetustoimen järjestämään kohteen 2 

kuljetuksen järkevällä tavalla, koska yhtään tarjousta ei saapu-

nut. 

Elinvoimalautakunta hyväksyy hinnaltaan halvimman oppilaskuljetus-

tarjouksen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla lukuvuodelle 

2018-2019 kohteelle 3. 

 

Reitti     Liikennöitsijä 

Kohde 1: Yksilökuljetus Palojoensuu   Kultiman Liikenne Ky 

Kuljetustarve on poistunut. Tarjouspyyntö: ”Ostaja voi 

jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden 

hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet tai liiken-

teen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, et-

tä suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista 

tai mahdollista toteuttaa esitetyllä tavalla.”  

 

Kohde 2: Iltapäivän lisäkuljetus Hetasta Vuontisjärvelle 

         Kohteeseen 2 ei saatu yhtään tarjousta.    

   

Kohde 3: Lukiolaiskuljetus tiistai-iltapäi- Petterin Pirssi ja  

  visin Hetasta Karesuvantoon  Pilke 

  

Selostus 

Enontekiön kunta on kilpailuttanut kaikki koulukuljetuksensa kah-

deksi vuodeksi. Lisäkuljetuksen tarve on ilmennyt lukuvuodeksi 

2018-2019. 

 

Tarjouskilpailu koskee Enontekiön kunnan koululaiskuljetusten hoi-

tamista kolmen lisäreitin osalta joukkoliikenneluvan tai taksilu-

van nojalla lukuvuonna 2018-2019. Kohteessa 1 on lisäksi optio 

enintään kahdesta lisävuodesta.   

 

Enontekiön kunnassa kuljetuksiin, mukaan lukien oppilaskuljetuk-

set, liittyvistä kilpailutuksista vastaa kehittäminen ja elinvoima 

toimiala. Kilpailutettavat kohteet sovitaan etukäteen koulutoimen 

kanssa. Asianosaisen lautakunnan tulee hyväksyä tarjouskilpailun 

voittaneet liikennöitsijät. 

 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), 

lakia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioonottami-

sesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) sekä tilaajavastuulakia 

(Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 

työvoimaa käytettäessä 1233/2006). 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397#Pidp1126384
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Tarjouskilpailussa käytettiin avointa hankintamenettelyä. 

 

Tarjouskilpailusta ilmoitettiin kunnan kotisivuilla 

www.enontekio.fi ja sähköpostiviesteillä enontekiöläisille liiken-

nöitsijöille. 

 

Erillistä tarjousvertailua ei ole tehty, sillä saatuja tarjouksia 

kohteittain tuli ainoastaan yksi/reitti. Tarjouksen ovat tehneet 

seuraavat kuljettajat seuraaviin kohteisiin: 

 

Reitti     Liikennöitsijä 

Kohde 1: Yksilökuljetus Palojoensuu   Kultiman Liikenne Ky 

 

Kohde 2: Iltapäivän lisäkuljetus Hetasta Vuontisjärvelle 

         Kohteeseen 2 ei saatu yhtään tarjousta.    

   

Kohde 3: Lukiolaiskuljetus tiistai-iltapäi- Petterin Pirssi ja  

  visin Hetasta Karesuvantoon  Pilke 

     

Tarjousasiakirjat ja tarjouspyyntö ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Liitteet 

Tarjouspyynnöt (nähtävillä kokouksessa) 

Tarjouksen avauspöytäkirja 

 

Tiedoksi  

Liikennöitsijät  

Riitta Peltovuoma 

Kehittäminen ja elinvoima -toimiala 

 

http://www.enontekio.fi/
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Elinv.ltk 249 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
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Elinv.ltk 250 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta 25.9.2018 19 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Elinv.ltk  OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perus-

teet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 

134 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 135 §:n 

mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki 

136 §).  

 

Pykälät: 243, 244 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaa-

timus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät:  

 

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

hakea muutosta valittamalla.  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika  

 

  

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

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

 

Enontekiön elinvoimalautakunta 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi  

 

Pykälät:  

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista (kuntalaki 138 §).  

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:  

 

Hallintovalitus     valitusaika  

pykälät:       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.  

 

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 (Tuo-

mioistuinmaksulaki).  

 

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.  

 

 

 


