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ASIALISTA  

 

63 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

64 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

65 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016 

66 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

67 § Kehitysjohtajan viran täyttäminen 

68 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 63 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Juha-Pekka Mäntyvaaran 

tilalle on kutsuttu varavaltuutettu Alpo Peltovuoma, Hannu Rannan tilalle 

Berit-Ellen Juuso, Elina Rousu-Karlsenin tilalle Mika Heikura.  

Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 17 valtuutettua tai varavaltuutettua, 

joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 16.8.2017 ja lähetetty sa-

mana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset. 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 

 

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 64 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Taru Mäkitalo ja Jaakko 

Alamattila. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimieli-

sesti.  

   

Käsittely 

Birgitta Eira esitti pöytäkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa ja Elli-Maria 

Kultima Jaakko Alamattilaa.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

30.8.2017 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine vali-

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

 

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”. 
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Kvalt 65 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 3.7.2017 236 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2016 ja toimittaa 

sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2016 ja toimittaa 

sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

  

Selostus  

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016 on liitteenä. 

 

Liite  

6  Henkilöstöraportti 2016  

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat 

Lautakunnat 

 

Liite  

1 Henkilöstöraportti 2016
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Kvalt 66 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita yksimielisesti Heikki Järvistön tilalle jäse-

neksi tarkastuslautakuntaan Pentti Mäkitalon. 

 

Käsittely 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi Pentti 

Mäkitaloa, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 

 

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen kävi läpi tarkastuslautakunnan kokoonpanon 

tämän jälkeen:  

Jäsen   Varajäsen 

Birgitta Eira, pj.  Oula-Matti Palojärvi 

Hannu Ranta, vpj.  Nils-Henrik Valkeapää 

Pentti Mäkitalo   Helinä Hautamäki 

Alpo Vuontisjärvi  Alpo Peltovuoma 

Ulla-Maija Syväjärvi Sannamari Blinnikka-Tyrväinen 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 3.7.2017 237 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti todeta kunnanvaltuuston päätökset lail-

lisiksi ja panna ne täytäntöön lukuun ottamatta valtuuston päätöstä 12.6.2017 

§ 42/ tarkastuslautakunnan vaali.  

 

Kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että valtuusto on valinnut tarkastus-

lautakuntaan kunnan virkasuhteessa olevan Heikki Järvistön, joka ei ole vaa-

likelpoinen tarkastuslautakuntaan. Perustelu: Kuntalain 75 §:n mukaan vaali-

kelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole henkilö, joka on kunnan tai kunnan 

määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa. 

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa kunnanvaltuuston päätöksen 

12.6.2017 § 42/Tarkastuslautakunnan vaali tältä osin valtuustolle uudelleen 

käsiteltäväksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Heikki Järvis-

tön tilalle vaalikelpoisen jäsenen tarkastuslautakuntaan.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset laillisiksi ja panna 

ne täytäntöön lukuun ottamatta valtuuston päätöstä 12.6.2017 § 42/ tarkastus-

lautakunnan vaali.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että valtuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan kun-

nan virkasuhteessa olevan Heikki Järvistön, joka ei ole vaalikelpoinen tar-

kastuslautakuntaan. Perustelu: Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkas-

tuslautakuntaan ei ole henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa 

olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa. 

 

Kunnanhallitus päättää palauttaa kunnanvaltuuston päätöksen 12.6.2017 § 

42/Tarkastuslautakunnan vaali tältä osin valtuustolle uudelleen käsiteltäväk-

si ja esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Heikki Järvistön tilalle 

vaalikelpoisen jäsenen tarkastuslautakuntaan.  
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Selostus 

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätös-

ten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on 

syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt 

toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on 

jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuus-

ton uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä 

niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 17.5.2017 ja 31.5.2017 ja käsitel-

lyt seuraavat asiat: 

 

KV 17.5.2017 

 

21 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

22 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

23 §  Kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin hyväksyminen 

24 §  Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 

25 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

KV 31.5.2017 

 

26 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

27 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

28 §  Arviointikertomus 2016 

29 §  Vuoden 2016 tilinpäätös 

30 §  Perusterveydenhuollon järjestäminen 

31 §    Hallintosäännön hyväksyminen 

32 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

KV 12.6.2017  

 

33 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

35 § Kuntavaalien 2017 valtuutetut ja varavaltuutetut 

36 § Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021 

37 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

38 § Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen 

39 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo  

40 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen 

41 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 

vaali 

42 § Tarkastuslautakunnan vaali  

43 § Keskusvaalilautakunnan vaali  

44 § Elinvoimalautakunnan vaali  

45 § Hyvinvointilautakunnan vaali   

46 § Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali 
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47 § Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali  

48 § Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston  

jäsenen vaali  

49 § Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali  

50 § Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen 

51 § Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali 

52 § Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali 

53 § Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 

54 § Kunnan edustajien valitseminen Revontuli-opiston jaostoon 

55 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta 

56 § Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys ry:n val-

tuuskuntaan 

57 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen-

ten vaali  

58 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen 

valinta 

59 § Kunnan edustajan valitseminen kuntapäiville 

60 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

61 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

62 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Tiedoksi 

Heikki Järvistö 

Pentti Mäkitalo 

Luottamushenkilökortisto 
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Kvalt 67 § Kehitysjohtajan viran täyttäminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kehitysjohtajan virkaan Hannu 

Autton. Varahenkilöä ei valita.  

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, että valitulle kehitysjohta-

jalle laaditaan johtajasopimus. 

 

Käsittely 

Outi Kurkela ilmoitti olevansa jäävi. Puheenjohtaja kutsui paikalle Outi Kur-

kelan tilalle varavaltuutettu Tapani Suopangin.  

 

Sari Keskitalo esitti pidettäväksi neuvottelutauon. Puheenjohtaja totesi, 

että pidetään tauko klo 17.50-18.05, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Tauon 

päätyttyä klo 18.10 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että val-

tuuston kokous jatkaa samalla kokoonpanolla, joten kokous jatkuu päätösval-

taisena. 

 

Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaara esitti, että Hannu Autto valittaisiin  

virkaan. Helinä Hautamäki kannatti kunnanhallituksen esitystä.  

 

Puheenjohtaja kysyi valtuustolta voidaanko hyväksyä yksimielisesti, että  

valitaan vain kehitysjohtaja ja varahenkilöä ei valita, minkä valtuusto  

hyväksyi yksimielisesti.  

  

Puheenjohtaja esitti, että valtuusto hyväksyisi ponnen, että valitulle  

kehitysjohtajalle laaditaan johtajasopimus, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Kunnanhallitus 16.8.2017 260 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se va-

litsee kehitysjohtajan virkaan Hannu Autton. Varahenkilöksi valitaan Veikko 

Koljonen.  

 

Käsittely 

Merkitään, että haastatteluryhmä haastatteli ennen kunnanhallituksen kokousta 

kolme hakijaa Hannu Autton, Veikko Koljosen ja Heikki Pietarisen. Kehitysjoh-

tajan virkaa on hakenut kuusi henkilöä. 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:   

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kehitys-

johtajan virkaan Hannu Autton. Varahenkilöksi valitaan Veikko Koljonen.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

Haastatteluun kutsut haastatellaan 16.8.2017 klo 13 alkaen. 

 

Päätöshistoria  
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Kunnanhallitus 14.8.2017 249 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Hannu Autton, 

Heikki Pietarisen ja Veikko Koljosen sekä päätti haastatteluaikatauluksi kes-

kiviikon 16.8.2017 klo 13. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, valtuus-

ton puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. 

Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, mikäli kunnanhallituksella on valmi-

us päätöksen tekemiseen. 

 

Käsittely 

Elina Rousu-Karlsen esitti, että haastateltavaksi otetaan lisäksi Veikko Kol-

jonen. Elli-Maria Kultima ja Jaakko Alamattila kannattivat esitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Hannu Autton ja Heik-

ki Pietarisen sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän sekä 

päätösaikataulun. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallitus on perustanut 3.7.2017 kehitysjohtajan viran 1.9.2017 lukien 

ja laittanut viran haettavaksi.  

 

Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen 

kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen, kunnan elin-

voiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat,  

kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys 

Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus 

kehittämistehtävistä. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.  

 

Viranhakuilmoitus on seuraava: 

 

”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

 

  KEHITYSJOHTAJAN VIRAN  

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja koke-

mus kehittämistehtävistä. 

 

Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen 

kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen, kunnan elin-

voiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat, kuntamarkkinointi, kun-

nan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys Oy:n toiminnasta vas-

taaminen uudelleen organisoinnin aikana. 

 

Arvostamme kykyä analysoida toimintaympäristön muutosta, aktiivista kehittä-

misotetta sekä hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.  

 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (n. 4200 €/kk). Viran täytössä noudatetaan 

6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitet-

tävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  
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Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toimit-

taa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ou-

nastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.  

 

Lisätietoja antaa 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 040 6846 871 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi” 

 

Virka on ollut haettavana 7.7.-31.7.2017 välisen ajan.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

 

Liite 

2 Yhteenveto hakijoista  

  

Tiedoksi 

Hakijat 

Elinvoimalautakunta 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Kvalt 68 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi valtuuston tietoon seuraavat asiat:  

 

Talous 

-Talouden toteuma tammi-heinäkuu  

=> TA 2017 mukainen 

-TA2018-raami annettu kh:ssa (hallintosääntö) 3.7.2017 

   => Tavoite ylijäämä 0,4 milj. euroa 

 

Organisaatiomuutosten toimeenpano menossa 

-Luottamushenkilöorganisaatio 

-Virasto-organisaatio 

-Kehitys Oy: siirto  

-M-E kuntayhtymän toiminnan siirto LSHP:lle  

 

Kokouksia ja tapahtumia 

-Kiintiöpakolaiset vastaanotettu ma 21.8. 

-Kunnanhallituksen julkinen kokous pe klo 14 

-Kunnan 140-vuotisjuhla la klo 16 

-Kilpisjärven monitoimitalon avajaiset su klo 12 

-Valtuustokoulutus 6.9. Muonio 

 

Valtuustoryhmien perustamiset:  

 

Helinä Hautamäki toi tiedoksi, että Kokoomuksen ja Kristillisten yhteinen 

valtuustoryhmä on perustettu. (Liite 3) 

 

Birgitta Eira toi tiedoksi, että Vihreiden De gröna valtuustoryhmä on perus-

tettu. (Liite 4) 

 

Janne Näkkäläjärvi toi tiedoksi, että Johtti Sápmelaččat rs:n valtuustoryhmä 

on perustettu. (Liite 5) 

 

Elli-Maria Kultima toi tiedoksi, että Suomen Keskustan valtuustoryhmä on pe-

rustettu. (Liite 6) 

 

 

Valtuustoaloitteet:  

 

Santeri Kirkkala esitti, että kaikissa kunnan toimielimissä aletaan käyttä-

mään aikarajoitettuja 3 minuutin puheenvuoroja toiminnan tehostamiseksi. 

 

Ulla Keinovaara esitti, että haettaisiin ympäristökeskukselta rahoitusta ym-

päristötöihin, koska töitä halutaan ja ne kiinnostavat.  

 

Birgitta Eira esitti, että kunnan tärkeitä asioita tuotaisiin seminaarin li-

säksi valtuuston kokoukseen tietoon valtuutetuille ja silloin myös kuntalai-

set saisivat tiedon. Edelleen hän painotti sitä, että kaikki ihmiset eivät 

ole somessa, joten Enontekiön Sanomiin laitettaisiin myös tietoa.  

 

 

Seppo Alatörmänen esitti, että matonpesupaikka toteutettaisiin ja esitti toi-

vomuksen sen ottamisesta talousarvioon.  
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Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2)   
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä   
    23.8.2017  63-68   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 63, 64, 65, 68. 

 
 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 
Puhelin: 029 56 42800  
Faksi: Faksi: 029 56 42841 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
pykälät 66,67. 
 
 
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 


