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Kvalt 31 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Helinä Hautamäki ja 

Miliza Kimmel ovat ilmoittaneet esteen, mutta heidän tilalleen ei ole 

saatu varavaltuutettua. Tuomas Keskitalo ja Kari Kotavuopio eivät ole 

paikalla. Puheenjohtaja totesi, että näin ollen paikalla on tällä het-

kellä 13 varsinaista valtuutettua, joten kokous on päätösvaltainen.  

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 9.11.2016 ja lähetetty sa-

mana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kut-

suttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan 

esityksestä Outi Kurkela ja Birgitta Eiran esityksestä Hannu Ranta.   

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Merkitään, että valtuusto piti tauon tämän pykälän jälkeen klo 17.15-

17.45, minkä aikana Tunturi Lappi Leaderin toiminnanjohtaja Nina-Maria 

Möykkynen tulee kertomaan Tunturi Lappi Leaderin toiminnasta ja hanke-

madollisuuksista ja tilaisuus striimataan kyliin.  

Tauon päätyttyä valtuuston puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi koko-

uksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 24.11.2016 mennessä. Pöytäkirja pidetään ylei-

sesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14.00 alkaen 

virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  17.11.2016 5 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 33 § Uuden kuntalain mukainen valtuuston koko 1.6.2017 lukien  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että Enontekiön valtuuston koko on 17 

valtuutettua 1.6.2017 lukien. 

 

Päätöshistoria 

Khall 7.11.2016 233 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Enontekiön valtuuston koko 

on 17 valtuutettua 1.6.2017 lukien. 

 

Selostus 

 

Kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävää 

osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi 

alkaa. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät pitkälti kuntien toiminnassa vas-

ta seuraavan vaalikauden alusta. 

  

Kuntalain uudistuksen tavoitteena on ollut lain uudistaminen siten, että sii-

nä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kun-

tahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet.  

 

Kuntalain 16 § mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Val- 

tuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraa-

vasti: 

 

Asukasluku    Valtuutettuja vähintään 

enintään 5000   13 

5001-20 000  27 

20 001-50 000   43 

50 001-100 000   51 

100 001-250 000     59 

250 001-500 000     67 

yli 500 000     79 

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja va-

litaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suu-

remmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava 

oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston 

päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä kos-

keva päätös on saanut lainvoiman. 

Enontekiön kunnassa asukkaita oli syyskuun lopussa 1885. 

Kunnanhallitus on käynyt evästyskeskustelun asiasta 26.8.2016. 

Tiedoksi  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  17.11.2016 6 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 34 § Vuoden 2016 talousarvion ylitysanomus/ Perusturva 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se myöntää perusturvalautakunnal-

le ylitysoikeutta 700.000 € vuoden 2016 talousarvioon lautakunnan esittämin 

perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti toivomusponnen, että tehdään erikois-

sairaanhoidon kulurakenneanalyysi kustannusten selvittyä ja se tuodaan val-

tuustolle tiedoksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että tehdään tekninen korjaus kokouskutsussa ja asia-

listassa olleeseen vuosilukuvirheeseen korjaamalla se 2016:ksi.   

 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli paikalla selvittämässä erikoissai-

raanhoidon menokehitystä ja vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.  

 

Birgitta Eira esitti toivomusponnen, että tehdään erikoissairaanhoidosta ku-

lurakenneanalyysi kustannusten selvittyä ja se tuodaan valtuustolle tiedoksi. 

Valtuuston puheenjohtaja kysyi, voiko valtuusto hyväksyä toivomusponnen, min-

kä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Ulla Keinovaara kannatti kunnanhallituksen esitystä.   

 

Päätöshistoria 

 

Khall 7.11.2016 234 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää perusturva-

lautakunnalle ylitysoikeutta 700.000 € vuoden 2016 talousarvioon lautakunnan 

esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, mikäli siihen on tarvet-

ta. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan päätösesitys: 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää perustur-

valautakunnalle ylitysoikeutta 700.000 € vuoden 2016 talousarvioon lautakun-

nan esittämin perusteluin. Ylitys katetaan lainanotolla, mikäli siihen on 

tarvetta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus 

Kunnanhallituksen kokoukseen mennessä pyritään saamaan perusturvan lopullinen 

toteutuma 1-10. Esitys annetaan kokouksessa.  

  

Päätöshistoria 

 

Perusturvalautakunta 16.8.2016 74 §  

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 30.6.2016, RAPORTTI KUNNANHALLITUKSELLE, 

YLITYSHAKEMUS  
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Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Toiminnan osalta toteutuma on ollut ensimmäisenä vuosipuoliskona suunnitelman 

mukainen. 

 

Talouden osalta voidaan todeta, että erikoissairaanhoidon osalta ylitystä 

tulossa. Määräraha vuodelle 2016 2 261 000 €. Ensimmäisen viiden kuukauden 

toteutuma 1 051 408 €. Ensi hoidon osalta Lapin sairaanhoitopiiri luultavasti 

taas palauttaa n.100 000 € koska ensihoidon menot asukasta kohti ylittävät 

sovitun enimmäismäärän. Tästä arvioituna ylitys tulee olemaan n. 200 000 €.  

Jos vuoden 2016 syksyn menot ovat kuukautta kohti suuret, Lapin sairaanhoito-

piirin ja ostopalvelujen osalta, ylitys voi olla jopa  

700 000 € ja erikoissairaanhoidon menot lähes 3 milj. euroa.  

 

Sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan osalta loppuvuonna joudutaan erittäin 

tarkalla taloudenpidolla pyrkimään siihen ettei talousarvio ylity. Sosiaali-

toimen asiakasmaksuista on kertynyt tuloa Luppokodin osalta alle arvion.  

Sijaisten palkkojen ja vammaispalvelujen taksikuljetusten osalta talousarvio 

on toteutunut yli arvion. 

 

Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta erikoissairaanhoitomenojen ensim-

mäisen puolen vuoden toteutuman ja v. 2015 toteutuman perusteella 700 000 €.  

 

Selostus: 

Toteutumavertailu 30.6.2016 esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi 

Perusturvalautakunta 

Kirjanpito
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Kvalt 35 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2015 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Khall 7.11.2016 235 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus toteaa, että toimintakulujen kasvua koskevaan kohtaan lisätään 

maininta, että kunnan käsissä on perusturvalautakunnan osalta vain 35 %.  

 

Birgitta Eira esitti, että kunnanhallituksen tulisi ohjeistaa, että inves-

tointiosan tulisi ottaa vain hankkeet, jotka aiotaan toteuttaa,   

ja koska perusturvassa on suunniteltu kuntayhtymän ja kuntien sosiaalitointen 

asiantuntijakeskustelua ja keskustelu on toteutunut niin tästä olisi voinut 

ottaa lausuntoon tieto ja että yhteistyötä jatketaan. Edelleen Birgitta Eira 

esitti, että pitäisikö kunnanhallituksen ottaa lausuntoon velvoite lautakun-

tien sanallisen toteutumavertailun ottamisesta tilinpäätösasiakirjaan. Esi-

tystä ei kannatettu.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee lautakuntien selvitykset tiedoksi ja hyväksyy alla 

olevan lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä 

saattaa sen valtuustolle tiedoksi.  

 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksen kohdassa 3. Tuloskehitys ja talo-

usarvion toteutuminen todennut, että toimintakulut ovat kasvaneet vuosien 

2012-2015 välillä 1,1 milj. euroa/+6,7 % toimintatuottojen pysyessä lähestul-

koon entisellään. Tarkastuslautakunta kysyy, mitä keinoja Enontekiön kunnalla 

on toimintakulujen kasvun rajoittamiseksi.  

Kunnanhallitus toteaa, että toimintakulujen kasvua rajoitetaan tiukalla meno- 

ja budjettikurilla, tehdään toteutettavissa olevia rakenteellisia muutoksia 

palvelutuotannossa sekä ennalta ehkäisevällä työllä pyritään vaikuttamaan 

tulevaisuuden kuluihin. Toimintoja tarkastellaan eläköitymisten yhteydessä ja 

selvitetään töiden uudelleen järjestelymahdollisuudet ennen viran/toimen 

täyttämistä.  

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain ja tehdään tarvittavia kor-

jausliikkeitä. Talousarvion seuraamista varten on tehty kesällä yhtenäinen 

raportointipohja, jos sa tuottojen ja kulujen kehitystä on helpompi seurata 

ja tehdä vertailua mm. vastaavaan aikaan edellisvuonna sekä ennakoida toteu-

tuman perusteella koko vuoden toteutumaa.  

 

Tarkastuslautakunta on kohdassa 4. Tase ja investoinnit ottanut esille kunnan 

omavaraisuusasteen, joka on ollut tilikauden 2015 lopussa 47 % (2014: 49 % ja 

2013: 50 %). Tarkastuslautakunta kysyy, miten omavaraisuusaste, tai yleensä 

taserakenne, saadaan palautettua takaisin 50 %:n talolle.   

Kunnanhallitus toteaa, että investointien rahoittamiseen on jouduttu ottamaan 

lainaa, koska tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen. Tavoitteena 

on, että ainakin osa investoinneista kyettäisiin kattamaan tulorahoituksella 
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(vuosikate). Investoinnit harkitaan tarkasti ja aikataulutetaan, ja niiden 

tulee olla linjassa kuntastrategian kanssa. Investoinneissa arvioidaan niiden 

kokonaisvaikutus kunnan toimintaan, selvitetään vaihtoehtoiset ratkaisut ja 

eri rahoitusmallit investointien rahoituksessa. Kunnassa on valmisteltu suun-

taa antava pitemmän aikavälin investointiohjelma. Kunta pyrkii tekemään talo-

usarvionsa ja -suunnitelmansa ylijäämäiseksi. Myös tällä tavalla oma pääoma 

kasvaisi ja omavaraisuusaste ja taserakenne paranisivat. 

 

Tarkastuslautakunta esittää jatkuvan huolensa kunnan suuresta velkataakasta 

ja on kiinnittänyt huomiota investointien toteutumaprosenttiin, joka on vuon-

na 2015 ollut 65 %. Tarkastuslautakunta kysyy onko investointibudjetti ollut 

realistinen ja tulisiko se laatia vain aidosti toteuttamiskelpoisille hank-

keille siten, että listalla olevien hankkeiden määrää supistettaisiin olen-

naisesti.  

Kunnanhallitus toteaa, että Kilpisjärven monitoimitalon palo ja siitä käyn-

nistynyt uuden rakennuksen suunnittelu vaikutti siihen, että kaikkia suunni-

teltuja investointeja ei kyetty vuonna 2015 aloittamaan olemassa olevin re-

surssein.  

 

Perusturvalautakunnan osalta tarkastuslautakunta toteaa, että työhyvinvoinnin 

ja työtyytyväisyyden lisäämiseksi henkilöstölle tulisi tarjota tavoitteen 

mukaista työnohjausta, jolla tuetaan henkilöstön sitoutumista ja jaksamista 

työssä. Edelleen tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2014 arviointikerto-

muksessa se on pitänyt tärkeänä, että Muonio-Enontekiö kansanterveystyön kun-

tayhtymän ja peruskuntien välillä käydään aktiivista ja avointa kehityskes-

kustelua. Tarkastuslautakunta kysyy edellisen perusteella, miten asiassa on 

edetty ja onko tuloksia saavutettu? Tarkastuslautakunta esittää pohdittavak-

si, että voisiko Luppokodin suurten sairauspoissaolojen määrän vähentämiseksi 

käyttää keinona esimerkiksi työnohjausta tms.? 

 

Perusturvalautakunta on antanut esille otetuista asioista seuraavan vastauk-

sen 16.8.2016: 

 

”VASTAUS KUNNANHALLITUKSELLE; TYÖNOHJAUS JA SEN TULOKSELLISUUS, MUONION-

ENONTEKIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN KANSSA KÄYTÄVÄ AKTIIVINEN JA AVOIN 

KEHITYSKESKUSTELU 

 

Työnohjausta on Luppokodin ja kotipalvelun henkilöstölle järjestetty etä-

työnohjauksena v. 2014 kevätlukukaudella. Ostopalvelu hankittiin HUS-

kuntayhtymältä. V. 2016 keväällä etätyönohjaus hankittiin Diakonia-

ammattikorkeakoulu OY:ltä. Loppuarvioinneissa työntekijät ovat arvioineet 

hyötyneensä työnohjauksesta; työnohjaus on palvellut työn kehittämistä, työ-

hyvinvointia ja hyvää työilmapiiriä.  

 

Vuoropuhelua ja yhteistyötä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 

kanssa on tehty. Yhteistyössä kuntayhtymän ja Muonion sosiaalitoimen kanssa 

valmistellaan vanhustenhuollon palvelujen kriteereitä, joiden osalta pyritään 

kriteerien yhtenäistämiseen, milloin se on tarkoituksenmukaista. Kuntayhtymä 

ja kunnat ovat valmistelleet alueen muistisairaiden palvelupolkua Seniori-

Kaste-hankkeen tuella. Kuntayhtymän johtaja on osallistunut Enontekiön talo-

ustoimikunnan asettaman perusturvalautakunnan talousryhmän työhön. Enontekiön 

avohoidon vastaava hoitaja osallistuu Enontekiön terveyden ja hyvinvoinnin 

ryhmän toimintaan ja toimii kunnan terveyden edistämisen yhdyshenkilönä Alue-

hallintoviranomaisen rakenteessa.  
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Yhteistyötä on, mutta sen tekemisen rakenne ei ole vielä täysin vakiintunut.  

Kuntayhtymän johtajan, ja kunnanjohtajien muodostama työryhmä teki esityksen 

kesäkuussa kuntien ja kuntayhtymän johtaville luottamushenkilöille ja viran-

haltijoille kunnan omistajaohjauksen sekä yhteistyön sosiaalitointen kanssa 

rakenteista. Esityksen mukaan mm. kerran neljännesvuodessa järjestetään kun-

tayhtymän ja kuntien sosiaalitointen asiantuntijakeskusteluja ajankohtaisista 

asioista. Tällaisen kokouksen ajankohdaksi on ehdotettu 2.9.2016. 

 

Perusturvalautakunta edellytti tämän pykälän käsittelyn yhteydessä, että myös 

Luppokodin työntekijät osallistuvat työnohjaukseen jatkossakin.”  

 

Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta on todennut, että talousarvion 

toteutuma suhteessa talousarvioon oli 97 % (alitus noin 175 tuhatta euroa). 

Kunnanhallitus toteaa, että toimintakatteen toteutuma oli 93,8 ja alitus oli 

312.606 euroa. 

Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta on arvioinnissaan huomioinut, 

että sivistystoimen alaisten toimialojen arviointia ei pysty tekemään suh-

teessa talousarvioon 2015, koska tilinpäätöksessä 2015 puuttuu sivistystoimen 

kattava toteutumien vertailu. Tarkastuslautakunta pyytää asiasta selvitystä. 

Vuonna 2014 tämä arviointi oli suoritettu.  

 

Sivistyslautakunta on antanut esille otetuista asioista liitteenä olevan sel-

vityksen 7.9.2016.  

 

Elinkeinotoiminnan osalta tarkastuslautakunta on huomioinut kehitysyhtiön 

toimintaan liittyvät muutosasiat. Tarkastuslautakunta kysyy miten kehitysyh-

tiön mahdolliset uudelleenjärjestelyt on suunniteltu toteutettavaksi.  

Kunnanhallitus toteaa, että kehitysyhtiön tulevaisuuden vaihtoehdot ja toteu-

tussuunnitelma on valmisteltu kunnanjohtajan johdolla ja asia on tulossa kun-

nanhallituksen käsittelyyn marraskuussa.  

 

Selostus 

 

Tarkastuslautakunta on antanut vuodelta 2015 arviointikertomuksen ja kiinnit-

tänyt siinä erityistä huomiota asioihin, joiden osalta kunnanhallituksen tu-

lee antaa vastine. 

 

Lautakunnilta on pyydetty 31.8.2016 selvitys toimenpiteistä, joihin arvioin-

tikertomus antaa aihetta ko. lautakunnan osalta.  

 

Liite  

1 Sivistyslautakunnan selvitys 

 

Oheismateriaali  

1 Arviointikertomus 2015 

 

Tiedoksi 

Tarkastuslautakunta 
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Kvalt 36 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2015 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2015 tiedoksi.  

 

Päätöshistoria 

 

Khall 7.11.2016 236 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2015 ja toimittaa 

sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että henkilöstöraportista tulisi tehdä elävä asiakirja 

ja siitä tulisi näkyä mm. eläkkeelle siirtyvien määrä ja tarkempi toteutuma 

hallintokunnittain.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2015 ja toimittaa 

sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus  

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2015 on liitteenä. 

 

Yhteistoimintaryhmä käsittelee henkilöstöraporttia ennen kunnanhallituksen 

kokousta 4.11.2016.  

 

Liite  

2  Henkilöstöraportti 2015  
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Kvalt 37 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanvaltuuston päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Khall 7.11.2016 237 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 kiinteis-

töveroprosentit hyväksytään seuraavasti:  

 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

- voimalaitos 0,90 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 % 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveropro-

sentiksi vuodelle 2016 hyväksytään 21,25 %. 

 

Selostus 

 

Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-

dessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista 

sekä muiden verojen perusteista. 

 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kunnan tulove-

roprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 

marraskuun 17 päivänä.   

 

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveropro-

senttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etu-

käteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin-

teistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.  Kunnan tulee 

ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta 

edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.   

 

Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 

1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 
2. erottamaton määräala ja 
3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. 

 

Kiinteistöverolaki on muuttumassa vuodelle 2017. Eduskunta on hyväksynyt hal-

lituksen esityksen  sisällön ensimmäisessä käsittelyssä liittyen kiinteistö-

veroprosenttien vaihteluväleihin sekä siihen, että kuntien on jatkossa mää-

rättävä erikseen kiinteistöveroprosentti myös muille kuin vakituisille asuin-

rakennuksille. Myös kytkös vakituisten asuinrakennusten ja muiden kuin vaki-

tuisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä esitetään poistettavaksi.  
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Eduskunta käsittelee asiaa toisen kerran tämänhetkisen tiedon mukaan 

8.11.2016. 

 

Hallituksen esityksen 174/2016 perusteella vuodelle 2017 muutetaan kiinteis-

töverolain 11, 12, 12 a , 12 b, 13 pykäliä siten, että  

 Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välille 0,93 – 1,80 % 

 Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä 0,41 – 0,90 % 

 Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välille 0,93-1,80 % 

 

 KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspai-

kan veroprosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä val-

tuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enin-

tään 6,00 prosentiksi. 

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 §) 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ala- ja ylärajaa korote-

taan siten, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti voidaan 

määrätä välillä 2,00 – 6,00 

 

Lisäksi 

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 

 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 3,10. 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: 

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05% 

- vakituisten asuntojen veroaste 0,55% 

- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00% 

- voimalaitos 0,90% 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00% 

- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% 

 

Tuloveroprosentti on vuonna 2016 21,25.  

 

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2016 kunnallisveroa kertyy arviolta 5,05 miljoo-

naa euroa, maksuunpantua kiinteistöveroa 0,84 milj. euroa ja yhteisöveroa 

0,34 milj. euroa, jolloin verotulot olisivat yhteensä 6,23 milj. euroa. 

 

Verotulokertymä vuodelle 2017 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntaliiton 

veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallin-

non verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa on tarkastel-

tu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohallinnon ennakkotietoja. Yhteisö-

veroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja tilityserittelyistä 

ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot. 

   

Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2017 yleishyödyllisten yhteisöjen kiin-

teistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten kiinteistö-

veroaste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteistöveroaste sekä 

rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Valtion omistamien suojelu- ja erä-

maa-alueiden veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne verottajan tulkinnan mu-

kaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten verotusarvoltaan nol-

lan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin hyvä, että ve-

roaste on määritetty. 
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Vuoden 2017 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja 

kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2016.   

 

Vuonna 2017 kunnallisverotuksen veropohjan oletetaan alentuvan ns. kiky-

sopimuksen ja muiden veromuutosten seurauksena. Kuntaliitto on syyskuussa 

tehnyt koko maata koskevan ennusteen, jossa se on arvioinut verotulojen las-

kevan 0,7 %. 

 

Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2017 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 

5,12 milj. euroa. Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2017 on arvioitu 0,84 

milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,35 milj. euroa. Näin ollen kunnan ve-

rotulokertymäarvio vuodelle 2017 on 6,31 milj. euroa. 

 

Tiedoksi 

Verohallinto/Orsi-ilmoitus 

Kuntaliitto
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Kvalt 38 § Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Enontekiön kuntaan  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta ottaa vastaan 20 kiintiöpako-

laista vuonna 2017 ja hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Lapin ELY-

keskuksen kanssa sekä edellyttää, että kunnan viranhaltijat alkavat valmiste-

lemaan kotouttamista.  

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että kunnan vuoden 2017 talousarviossa huo-

mioidaan mahdollisten pakolaisten kotouttamisesta aiheutuvat kustannukset ja 

valtiolta saatavat kustannuskorvaukset. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että pidetään tauko, minkä valtuusto hyväksyi yksimie-

lisesti. Tauon klo 18.50-19.00 päätyttyä puheenjohtaja suoritti nimenhuudon 

ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Keskustelun kuluessa Satu-Marja Eira-Keskitalo, Berit-Ellen Juuso, Hannu Ran-

ta, Sari Keskitalo ja Elli-Maria Kultima kannattivat kunnanhallituksen esi-

tystä.  

 

Seppo Alatörmänen esitti, että päätökseen kirjattaisiin, että kunta ottaisi 

syyrialaisia lapsiperheitä. Esitystä ei kannatettu.  

 

Ulla Keinovaara esitti, että kunta ei ottaisi kiintiöpakolaisia, koska kun-

nassa on tarpeeksi ihmisiä, jolla on kaikenlaisia tarpeita ja mm. asuntojen 

tarvetta. Esitystä ei kannatettu.  

 

Päätöshistoria 

 

Khall 7.11.2016 238 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta ottaa vas-

taan 20 kiintiöpakolaista vuonna 2017 ja hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen 

Lapin ELY-keskuksen kanssa sekä edellyttää, että kunnan viranhaltijat alkavat 

valmistelemaan kotouttamista.  

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan vuoden 2017 talous-

arviossa huomioidaan mahdollisten pakolaisten kotouttamisesta aiheutuvat kus-

tannukset ja valtiolta saatavat kustannuskorvaukset. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaara esitti, että kunta ei ottaisi kiintiöpa-

kolaisten, koska kunnassa on tarpeeksi ihmisiä, jolla on kaikenlaisia tarpei-

ta ja mm. asuntojen tarvetta. Piia Juuso kannatti esitystä.  

 

Birgitta Eira esitti, että jatketaan valmistelua kiintiöpakolaisten vastaan-

ottamiseksi kuntaan ja järjestetään kuntalaistilaisuus sekä kartoitetaan 

Enontekiön valmius ottaa kiintiöpakolaisia.  

 

Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 

19.00.  
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli 

tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan ni-

menhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta 

äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Ulla Keinovaaran  esitystä, jota 

Piia Juuso on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksi-

mielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Keskitalo 

Sari, Näkkäläjärvi Janne, Hautamäki Helinä) ja 2 ”ei” ääntä (Juuso Piia, Kei-

novaara Ulla) ja 1 tyhjä (Birgitta Eira. Puheenjohtaja totesi, että kunnan-

hallituksen päätökseksi on tullut kunnanjohtajan esitys.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta ottaa vas-

taan 20 kiintiöpakolaista vuonna 2017 ja hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen 

Lapin ELY-keskuksen kanssa sekä edellyttää, että kunnan viranhaltijat alkavat 

valmistelemaan kotouttamista.  

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan vuoden 2017 talous-

arviossa huomioidaan mahdollisten pakolaisten kotouttamisesta aiheutuvat kus-

tannukset ja valtiolta saatavat kustannuskorvaukset. 

 

Selostus  

Liitteenä olevassa materiaalissa on tietoa kustannusten korvaamisesta.  

 

Lapin ELY-keskuksen sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämi-

sestä on liitteenä. 

 

 

Päätöshistoria 

Khall 12.9.2016 209 §  

Esitys neuvottelujen käynnistämisestä kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta aloittaa neuvottelut Lapin ELY:n 

kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Neuvotteluissa lähdetään liik-

keelle siitä, että Enontekiön kunta voisi ottaa vuonna 2017 vastaan noin 20 

kiintiöpakolaista. Neuvottelun tulokset tuodaan kunnanhallituksen ja kunnan-

valtuuston päätettäväksi marraskuussa 2016. 

 

Käsittely 

Antti Tonteri ja Sari Keskitalo kannattivat kunnanjohtajan päätösehdotusta.  

 

Ulla Keinovaara esitti, että kunta ei käynnistäisi neuvotteluja kiintiöpako-

laisten ottamiseksi, koska kunnassa on tarpeeksi ihmisiä, jolla on kaikenlai-

sia tarpeita ja mm. asuntojen tarvetta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta aloittaa neuvottelut Lapin 

ELY:n kanssa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Neuvotteluissa lähdetään 

liikkeelle siitä, että Enontekiön kunta voisi ottaa vuonna 2017 vastaan noin 

20 kiintiöpakolaista. Neuvottelun tulokset tuodaan kunnanhallituksen ja kun-

nanvaltuuston päätettäväksi marraskuussa 2016.  

 

Selostus  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  17.11.2016 17 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 9.5.2016 esittänyt neuvot-

telujen käynnistämistä Keminmaan, Simon, Pellon, Ylitornion, Enontekiön, Kit-

tilän, Muonion, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Inarin, Sodanky-

län ja Utsjoen kunnille kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. 

 

Viime vuonna Suomeen saapui yli 32000 turvapaikanhakijaa, joka on noin kym-

menkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Turvapaikanhakijat sijoi-

tetaan turvapaikkaprosessin ajaksi vastaanottokeskuksiin. Sisäministeriön 

arvion mukaan turvapaikanhakijoista kolmannes tulee saamaan kansainvälisen 

suojelun perusteella oleskeluluvan ja jäävän Suomeen. Oleskeluluvan saaneiden 

turvapaikanhakijoiden lisäksi Suomi ottaa vastaan YK:n pakolaisjärjestö 

UNHCR:n pakolaisstatuksen omaavia kiintiöpakolaisia, jotka sijoitetaan maa-

hantulon jälkeen suoraan kuntiin. Vuoden 2016 kiintiössä valitaan 750 kiin-

tiöpakolaista. Lisäksi Suomeen saapuu myös EU:n taakanjakomallin kautta saa-

puvia pakolaisia. Pakolaisten määrän arvioidaan pysyvän korkeana myös tulevi-

na vuosina.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut tavoitteeksi Lapin ELY-kes- 

kukselle, että Lapin kuntiin tulisi voida sijoittaa lähes 900 pakolaista tänä 

vuonna. Lapin ELY-keskuksen oma arvio alueella tarvittavista kunta- 

paikoista oleskeluluvan saaville turvapaikanhakijoille on noin 600, 

jonka mukaisesti ELY on tehnyt kuntapaikkaesityksiä niille kunnille, 

joissa on vastaanottokeskus. 

 

Huolimatta akuutista turvapaikanhakijatilanteesta ja siihen liittyvistä haas-

teista, kuntapaikkoja tarvitaan myös kiintiöpakolaisille. Kiintiöpakolaiset 

saapuvat kuntaan yleensä suoraan pakolaisleireiltä. Heidän joukossaan on pal-

jon lapsiperheitä, jolloin heidän kotoutumisensa ja kiinnittymisensä pienel-

lekin paikkakunnalle on helpompaa. Lapin ELY-keskus toivoo, että myös ne La-

pin kunnat, joissa ei ole turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksikköä tulisivat 

mukaan pakolaisten vastaanottotyöhön ottamalla vastaan kiintiöpakolaisia. 

 

Vastaanotettavan kiintiöpakolaisryhmän koko tulisi olla vähintään noin 20 

henkilöä/kunta, koska samaa etnistä ja kielitaustaa edustavaa ryhmää tulee 

kotoutumisen mahdollistamiseksi olla kunnassa riittävästi. Kunta voi  ottaa 

sopimuksesta riippuen kiintiöpakolaisia vastaan vuosittain tai harvemmin, tai 

esim. vuorotella vastaanottoa lähikunnan/-kuntien kanssa. 

 

Maailman pakolaistilanteen kehittyminen ja olosuhteet pakolaisten lähtömaissa 

saattavat edellyttää kiintiöpakolaisten sijoittamista kuntiin pikaisellakin 

aikataululla. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että myös Lapissa on edelleen 

valmius ottaa vastaan kiintiöpakolaisryhmiä. 

Lapin ELY-keskus esittää jakelussa mainituille kunnille neuvottelujen käyn-

nistämistä kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta.  

 

Liitteenä olevasta maahanmuuttopäällikkö Anne-Mari Suopajärven 

selvityksestä käy ilmi, että nyt tavoitteena on saada vielä 80 uutta 

kuntapaikkaa kiintiöpakolaisille (20 pakolaista/kunta). Neuvottelussa 

29.8.2016 Enontekiön kunnalle esitettiin 20 kiintiöpakolaisen vastaan otta-

mista. Kiintiöpakolaiset tulisivat kuntiin näillä näkymin alkukeväällä 2017. 

Kunnalta vaadittavat toimet (asuminen, varhaiskasvatus, esiopetus, perusope-

tus, sote-palvelut, tulkkaus, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma, kotoutu-

miskoulutus sekä muut palvelut) ilmenevät selvityksestä. Valtio maksaa kunta-

korvauksia, joiden perusteet ilmenevät selvityksestä.  
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Korvausten saamisen edellytyksenä on kuitenkin kotoutumislain mukaisesti teh-

ty kunnan kotoutumisohjelma sekä ELY-keskuksen kanssa tehty 

sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. 

 

Lapin ELY-keskuksen esitys on nähtävillä kokouksessa.  

 

Liite 

3 Kiintiöpakolaisille uusia kuntapaikkoja Lapista 

4 Pakolaisten vastaanotto – tietopaketti kunnille  

5 Lapin ELY-keskuksen sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen 

edistämisestä  

 

Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus  
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Kvalt 39 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja toi tietoon seuraavat asiat: 

-Talousarvion toteutuminen 1-10/2016 

-Enontekiön Kehitys Oy:n tulevaisuuden vaihtoehdot 

-Kuntakonsernin pikkujoulut 15.12.2016 klo 18-21. 

-Kilpisjärven monitoimitalon nimikilpailu on käynnistymässä, nimiehdotus tu-

lee jättää 31.1.2017 mennessä kunnan kotisivulla olevalla lomakkeella tai 

sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi 

 

Jaakko Alamattila toivoi, että kunnanjohtaja selostaisi Kilpisjärven viimeöi-

tä tulipaloa. Kunnanjohtaja kertoi lyhyesti tapahtumasta.   

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo teki valtuustoaloitteen, että jatkossa pikkujoulu  

merkittäisiin vuosikelloon ja se pidettäisiin perjantaina.  

 

Elli-Maria Kultima toi esille, että voivatko Kilpisjärven työntekijät ja muut 

käydä syömässä Kilpisjärvellä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi


Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 
    17.11.2016  31-39   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 31, 32, 35, 36, 39. 

 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 
 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
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 
029 56 42800 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
 
pykälät   33, 34, 37, 38.   

 
Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 
 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 
  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vä 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  
voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen 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. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki). 
 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165    
Käyntiosoite: Ounastie 165 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi 
Faksinumero: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 487 6980 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


