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ASIALISTA
173 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
174 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
175 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
176 § Hallintosäännön hyväksyminen
177 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 3.5.2017 §
46
178 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 3.5.2017 §
48
179 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 3.4.2017 §
39
180 § Oikaisuvaatimus kylärahapäätöksestä/Palojoensuun kyläyhdistys ry
181 § Talousarvion toteutuminen 1-4/2017
182 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
183 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille
ottamat asiat
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Khall 173 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eiran esityksestä
Jaakko Alamattila ja Janne Näkkäläjärvi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Tämän jälkeen pidettiin tauko klo 9.30-10.00 eläkkeelle siirtyvien kunnan
työntekijöiden onnittelujen vuoksi, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi
kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi
kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä
seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei
ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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Khall 174 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä ehdokkaaksi Lapin maakunnan väliaikaiseen
valmistelutoimielimeen kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen. Kunnanhallitus
perustelee esitystään sillä, että saamelaisalueen kuntana ja erityisen
harvan asutuksen kuntana nämä näkökulmat tulisivat paremmin huomioiduksi
valmistelutoimielimessä.
Merkittiin tiedoksi huoneentaulu, johon suhtauduttiin myönteisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia
tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa
evästyskeskustelun.
Nimeämispyyntö
Ehdokkaan nimeäminen Lapin maakunnan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen. Kunnanhallituksen tulisi nimetä Tunturi-Lapin + Pello ehdokkaaksi.
Enontekiön kunta nimeää kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ensisijaisesti
jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi.

Kokoukset
Kunnanjohtaja osallistui Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon valmistelun ohjausryhmän kokoukseen 30.5.
Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat
Viraston huoneentaulun (TEM:n haaste ja väline työelämän kehittämiseksi)
luonnos virastolla kommenteilla. Tarkoitus haastaa kunnan luottamushenkilöt ja kaikki työntekijät mukaan.
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Khall 175 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
Seppo Alatörmänen: Lapin liiton valtuusto, esillä mm. Jäämerenrata ja
edunvalvonta.
Sari Keskitalo: Poliisin neuvottelukunta, esillä poliisivirat ja kunnan
edunvalvonta asiassa.
Berit-Ellen Juuso: Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelin, esillä mm.
saamenkielisten opettajien puute.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
31.5.2017

Sivu
6

Khall 176 § Hallintosäännön hyväksyminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Enontekiön kunnan hallintosäännön hyväksymistä liitteen mukaisena siten, että muutetaan hallintosääntösääntöluonnosta punaisella olevilta kohdilta ja että se tulee voimaan 1.6.2017.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kumoaa 1.6 lukien aiemman
hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen.
Käsittely
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli hallintosäännön.
Keskustelun kuluessa muutettiin hallintosääntösääntöä kunnanjohtajan muutetun esityksen perusteella hallintosääntöluonnoksessa punaisella olevilta kohdilta.
Berit-Ellen Juuso oli poissa kokouksesta 10.52-11.20.
Kunnanhallitus piti tauon klo 11.10-11.20, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Birgitta Eira esitti, että valtuuston kokouskutsu on lähetettävä 7 arkipäivää ennen kokousta. Esitystä ei kannatettu.
Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että lautakuntien kokouksiin
kokouskutsu lähetetään samalla tapaa kuin valtuuston kokouksiin. Janne
Näkkäläjärvi kannatti esitystä.
Todettiin, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat
Birgitta Eiran esitystä, jota Janne Näkkäläjärvi on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla) ja 3 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria, Janne
Näkkäläjärvi). Todettiin, että äänten mennessä tasan kunnanjohtajan päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Enontekiön kunnan hallintosäännön hyväksymistä liitteen mukaisena siten, että se tulee voimaan
1.6.2017.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kumoaa 1.6 lukien aiemman
hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen.
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 29.5.2017 30 §
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HALLINTOSÄÄNTÖLUONNOKSEN LÄPIKÄYNTI JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LÄPIKÄYNTI KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVILTA OSIN, KLO
09.00 – 09.45.
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hallintojohtaja Leni Karisaaren
esittelyn hallintosääntöluonnoksesta tarkastuslautakuntaa koskevilta
osiltaan sekä konsernitilinpäätöksestä 2016.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi hallintojohtajan esittely hallintosääntöluonnoksesta.
Tarkastuslautakunta tekee esityksen hallintosäännön pykälään 74 § ”Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät” seuraavasti (muutos alleviivattu): ”Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa”.
Tiedoksi: kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus 22.5.2017 § 162
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi hallintosäännön esittelyn tiedoksi ja päätti asian jatkokäsittelystä seuraavaa: Hallintosääntö toimitetaan sähköpostilla
kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille ja kommentit luonnokseen
toimitetaan hallintojohtajalle pe 26.5.2017 klo 12 mennessä. Kunnanhallitus päätti kokoontua valtuustopäivänä ennen valtuuston kokousta käsittelemään asian.
Käsittely
Kunnanjohtaja esitteli hallintosäännön.
Keskustelun lopussa Birgitta Eira poistui kokouksesta klo 17.35. Birgitta
Eira ilmoitti, että poistuu kokouksesta, koska kokouksessa käyttäydyttiin
epäasiallisesti. Birgitta Eiran poistumisen jälkeen puheenjohtaja huomautti Pentti Mäkitaloa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee hallintosäännön esittelyn tiedoksi ja päättää
asian jatkokäsittelystä.
Selostus
Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä,
talouden hoitamisesta sekä toimivallasta henkilöstöasioissa. Suuri osa
kuntalain säännöksistä tulee sovellettavaksi 1.6.2017 lukien, jolloin
alkaa uuden 2017 huhtikuun kuntavaaleissa valitun valtuuston toimikausi.
Voimaan tulevat uudet säännökset koskevat mm. valtuustoa, kunnan asukkaiden osallistumista, kunnan toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä
ja päätöksenteko- ja hallintomenettelyä.
Uusi kuntalaki määrää, että hallintosääntö on kunnan ainoa johtosääntö,
johon muut johtosäännöt on yhdistettävä. Enontekiöllä on ollut hallintosääntöön koottuna kaikki toimialojen johtosäännöt jo lähes kymmenen vuoden ajan. Ainoastaan valtuuston työjärjestys ja palkkiosääntö ovat olleet
erillisiä.
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Uusi kuntalaki edellyttää hallintosääntöön kokonaan uusia määräyksiä.
Erityislainsäädännössä on lisäksi joitakin muutoksia kunnan toimivaltaan.
Hallintosääntö on ensisijassa viranhaltijoiden ja esimiesten työväline.
Kunnan luottamushenkilötoimintaa koskevista pykälistä suurin osa ei poikkea merkittäväsi nykyisestä.
Enontekiöllä on tehty selvitykset luottamushenkilöorganisaatiosta, virasto-organisaatiosta sekä kunnan kehittämis- ja elinvoimajohtamisen uudesta
organisointimallista. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti 17.5.2017 uuden
luottamushenkilöorganisaation ja kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin.
Virasto-organisaatiomalli on käsittelyssä hallituksen seuraavassa kokouksessa.
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä
arvioinnin. Kunnanhallitus voi kuntalain saman pykälän mukaan poiketa
tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 22.5.2017.
Hallintosääntöön sisällytetään valtuuston 29.3.2017 hyväksymä palkkiosääntö.
Liitteet
1 Hallintosääntöluonnos 1.6.2017
2 Kumottava hallintosääntö
3 Kumottava valtuuston työjärjestys
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Khall 177 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen
3.5.2017 § 46
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kumota sivistyslautakunnan päätöksen
3.5.2017 § 46 ja päätti valita luokanopettajan viransijaiseksi ajalle
8.8.2017 – 2.6.2018 KK Kaisa Heikkilän.
Tehtävän määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää kumota sivistyslautakunnan päätöksen 3.5.2017 § 46
ja päättää valita luokanopettajan viransijaiseksi ajalle 8.8.2017 –
2.6.2018 KK Kaisa Heikkilän.
Käsittely
Puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu valtuustoseminaarin ja valtuuston kokouksen jälkeen klo 21.40.
Kunnanjohtaja muutettu ehdotus:
Tehtävän määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.
Selostus
Kunnanhallitus päätti 22.5.2017 § 171 yksimielisesti käyttää ottooikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 3.5.2017 § 46 ja päätti, että
asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Sivistyslautakunnan 3.5.2017 § 46 päätöksellä valittu TTM Jenni Kivinen
ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Virkaa haki kaksi kelpoisuusvaatimukset
täyttävää hakijaa.
Peruste: Laki kunnallisesta viranhaltijasta § 5:
”Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan
ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan
päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.”
Päätöshistoria
Sivistyslautakunta 3.5.2017 § 46
LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA (velvollisuus opettaa liikuntaa,
sijoituspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu)
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Ehdotus annetaan kokouksessa haastattelujen jälkeen.
Haastattelujen ja keskustelujen jälkeen kokouksessa annettiin seuraava
ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan viransijaiseksi
ajalle 8.8.2017 – 2.6.2018 TTM Jenni Kivisen.
Valinnan perusteluina on hänen terveystiedon ja terveysliikunnan aineopettajan opinnot (tunneista noin puolet liikuntaa)ja tehtävän aikaisempi
hoitaminen kuluneen kevät-lukukauden ajan.
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Varalle valitaan KK Kaisa Heikkilä.
Tehtävän määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.
Valitun ei tarvitse toimittaa rikosrekisteriotetta eikä myöskään noudateta koeaikaa, koska hän on jo kunnan koulutoimen palveluksessa.
Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304020.
Selostus:
Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.4.2017 § 40 auki laitettavista viroista ja toimista.
Luokanopettajan viransijaisuus (velvollisuus opettaa liikuntaa, sijoituspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu) on ollut haettavana TE-palveluiden
sivuilla. Hakuaika päättyi 24.4.2017 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 4 kpl, joista kahdella on muodollinen kelpoisuus.
Yksi hakemus tuli myöhästyneenä hakuajan päättymisen jälkeen.
Yhteenveto hakijoista liitteenä.
Liite
4 Yhteenveto hakijoista (nähtävillä kokouksessa)
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
Hakijat
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Khall 178 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen
3.5.2017 § 48
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi oikaisuvaatimukset tiedoksi.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kumota sivistyslautakunnan päätöksen
3.5.2017 § 48 ja päätti valita luokanopettajan määräaikaiseen virkaan
ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018 KM Päivi Kumpuniemen (sijoituspaikka Hetan
yhtenäinen peruskoulu, 4. Lk).
Määräaikaisuuden peruste on luokkajakojen muuttuminen eri lukuvuosina.
Kunnanhallitus perustelee päätöstä kokonaisharkinnalla sekä ansiovertailulla. Lisäksi ominaisuuksia ja ansioita on tarkasteltu suhteessa tuleviin työtehtäviin. Kumpuniemen ansiot ja ominaisuudet tukevat tulevan 4.
luokan luokanopettajan työssä menestymistä.
Käsittely
Sari Keskitalo ja Leni Karisaari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen. Pöytäkirjan tarkastajaksi
Jaakko Alamattilan tilalle valittiin Antti Tonteri.
Kunnanjohtaja esitteli haku- ja valintaprosessin sisältöineen. Kunnanhallitus totesi, että haku- ja valintaprosessissa on ollut epäkohtia. Kunnanjohtaja teki käydyn keskustelun perusteella päätösesityksen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee oikaisuvaatimukset tiedoksi.
Kunnanhallitus päättää kumota sivistyslautakunnan päätöksen 3.5.2017 § 48
ja päättää valita luokanopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2017
– 31.7.2018 KM Päivi Kumpuniemen (sijoituspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu, 4. Lk).
Määräaikaisuuden peruste on luokkajakojen muuttuminen eri lukuvuosina.
Kunnanhallitus perustelee päätöstä kokonaisharkinnalla sekä ansiovertailulla. Lisäksi ominaisuuksia ja ansioita on tarkasteltu suhteessa tuleviin työtehtäviin. Kumpuniemen ansiot ja ominaisuudet tukevat tulevan 4.
luokan luokanopettajan työssä menestymistä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee oikaisuvaatimukset tiedoksi.
Esitys annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.
Selostus
Kunnanhallitus päätti 22.5.2017 § 171 yksimielisesti käyttää ottooikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 3.5.2017 § 48 ja päätti, että
asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
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Asiasta on tehty kaksi oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksen ovat tehneet
lasten vanhemmat ja Päivi Kumpuniemi. Kunnanhallitus ottaa käsittelyssään
huomioon oikaisuvaatimuksissa esitetyt näkökohdat.
Asiassa saaduista asiakirjoista käy ilmi, että haku- ja valintaprosessi
ei täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia. Lisäksi asiakirjoista käy ilmi,
että valmistelu ei ole ollut kaikilta osiltaan yhdenvertaisuuslain ja
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain hengen mukaista.
Sivistyslautakunta 3.5.2017 § 48
LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN (sijoituspaikka Hetan
yhtenäinen peruskoulu, 4.lk) AJALLE 1.8.2017 – 31.7.2018
Päätös:
Sirpa-Liisa Korva esitti, että määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
valitaan KM Päivi Kumpuniemi.
Suoritetussa äänestyksessä Taina Syväjärven valintaa kannattivat SatuMarja Eira-Keskitalo, Hannu Kultima, Tytti Valkeapää ja Taru Mäkitalo.
Päivi Kumpuniemen valintaa kannatti Sirpa-Liisa Korva.
Äänestyksen tuloksena sivistyslautakunta valitsi luokanopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018 ehdotuksessa mainituilla
perusteilla KM Taina Syväjärven ja varalle KM Päivi Kumpuniemen.
Taina Syväjärvelle annetaan vastaavalle ajalle virkavapaus luokanopettajan virasta (sijoituspaikkana ollut Karesuvannon koulu).
Määräaikaisuuden peruste on luokkajakojen muuttuminen eri lukuvuosina.
Valitun ei tarvitse toimittaa rikosrekisteriotetta eikä myöskään noudateta koeaikaa, koska hän on jo kunnan koulutoimen palveluksessa.
Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304030.
Sivistyslautakunta laittaa luokanopettajan viran velvollisuudella opettaa saamen kielellä haettavaksi ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018, sijoituspaikkana Karesuvannon koulu.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Ehdotus annetaan kokouksessa haastattelujen jälkeen.
Haastattelujen ja keskustelujen jälkeen kokouksessa annettiin seuraava
ehdotus: luokanopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2017 –
31.7.2018 valitaan haastattelussa esille tulleiden asioiden ja hakemuksessa mainittujen perusteluiden johdosta KM Taina Syväjärvi ja varalle KM
Päivi Kumpuniemi.
Sivistyslautakunta laittaa luokanopettajan viran velvollisuudella opettaa saamen kielellä haettavaksi ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018, sijoituspaikkana Karesuvannon koulu.
Selostus:
Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.4.2017 § 40 auki laitettavista viroista ja toimista.
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Luokanopettajan määräaikainen virka on ollut haettavana TE-palveluiden
sivuilla. Hakuaika päättyi 24.4.2017 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 10. Hakijoista on muodollisesti kelpoisia 6.
Yksi hakemus tuli myöhässä hakuajan päättymisen jälkeen.
Yhteenveto hakijoista liitteenä.
Liite
5 Yhteenveto hakijoista (nähtävillä kokouksessa)
6 Oikaisuvaatimukset 2 kpl (nähtävillä kokouksessa)
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
Hakijat
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Khall 179 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen
3.4.2017 § 39
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan on huomioitava pitemmällä
aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely Karesuvannon saamenkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille
otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetty oikaisuvaatimus
perusteluineen.
Lisäksi kunnanhallitus antaa sivistystoimen tehtäväksi laatia Karesuvannon saamenkielisen opetuksen järjestämisestä koskeva suunnitelma ja esitellä suunnitelma kunnanhallitukselle silloin, kun rehtori-sivistystoimenjohtaja tulee kunnanhallituksen kuultavaksi ennen kuin päätös toimeenpannaan.
Kunnanhallitus 22.5.2017 164 §
Asiavirheen korjaaminen hallintolain mukaan/ Kunnanhallitus 4.5.2017 §
149
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia valmistellaan seuraavaan
kokoukseen.
Käsittely
Birgitta Eira palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo
17.52.
Antti Tonteri poistui kokouksesta klo 17.56. Kunnanhallitus päätti valita
Antti Tonterin tilalle pöytäkirjantarkastajaksi Janne Näkkäläjärven.
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 18.05-18.48, minkä jälkeen kunnanjohtaja esitti, että siirretään asia toiseksi viimeisenä pykälänä käsiteltäväksi.
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila, koska Sari
Keskitalo oli poistunut kokouksesta klo 19.58. Todettiin, että asiasta on
jätetty sivistyslautakunnalle oikaisuvaatimus.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päätti, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin toiseksi viimeisenä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää poistaa 4.5.2017 § 149 Otto-oikeuden käyttäminen
sivistyslautakunnan päätökseen 3.4.2017 § 39 päätöksensä hallintolain 50
§:n nojalla menettelyvirheen vuoksi ja käsittelee asian uudelleen.
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Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan on huomioitava pitemmällä
aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely Karesuvannon saamenkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille
otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetty oikaisuvaatimus
perusteluineen.
Lisäksi kunnanhallitus antaa sivistystoimen tehtäväksi laatia Karesuvannon saamenkielisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ja esitellä suunnitelma kunnanhallitukselle silloin, kun rehtori-sivistystoimenjohtaja tulee kunnanhallituksen kuultavaksi ennen kuin päätös toimeenpannaan.
Selostus
Kunnanhallituksen kokouksessa 4.5.2017 § 149 (Otto-oikeuden käyttäminen
sivistyslautakunnan päätökseen 3.4.2017 § 39) käsittelyyn osallistui esteellinen Berit-Ellen Juuso, joka oli yksi oikaisuvaatimuksen tekijöistä.
Hallintolaki 50 §:
”Asiavirheen korjaaminen
Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:
1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti
vaikuttaa päätökseen.
Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa
asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen
vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen.
Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja
se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen
eduksi.”
Kunnanhallitus 4.5.2017 § 149
Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 3.4.2017 § 39
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.
Käsittely
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan on huomioitava pitemmällä
aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely Karesuvannon saamenkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille
otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetty oikaisuvaatimus
perusteluineen.
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Lisäksi kunnanhallitus antaa sivistystoimen tehtäväksi laatia Karesuvannon saamenkielisen opetuksen järjestämisestä koskeva suunnitelma ja esitellä suunnitelma kunnanhallitukselle silloin, kun rehtori-sivistystoimenjohtaja tulee kunnanhallituksen kuultavaksi ennen kuin päätös toimeenpannaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan tulee huomioida pitemmällä
aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely Karesuvannon saamenkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille
otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetyn oikaisuvaatimuksen perustelut.
Selostus
Kunnanhallitus päätti 26.4.2017 § 137 yksimielisesti käyttää ottooikeutta sivistyslautakunnan päätöstä 3.4.2017 § 39. Samalla kunnanhallitus päätti, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Sivistyslautakunnan em. päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jota lautakunta ei ole käsitellyt. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että
lautakunnan käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kun kunnanhallitus käsittelee asiaa otto-oikeuden nojalla, se
ottaa huomioon myös näkökohdat, jotka oikaisuvaatimuksessa on esitetty.
Valmistelua varten on pyydetty rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassilta em. sivistyslautakunnan päätökseen tausta perusteluineen 2.5.
mennessä.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen viittaus ei ole perusteltu tässä
tapauksessa, koska kyse ei ole siitä, että uudelleenjärjestelyllä saavutettaisiin todellisia kustannussäästöjä.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan tässä tapauksessa ei tulisi kyseeseen Laissa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain pykälä 24, koska kyse ei ole viranhaltijan siirtämisestä pykälän tarkoittamalla tavalla. Oikeampi tapa olisi ollut, että viranhaltija olisi hakenut virkavapaata ja hänet olisi otettu saman työnantajan (kunnan) tuntiopettajan
määräaikaiseen virkasuhteeseen.
Päätöshistoria
Sivistysltk 3.4.2017 § 39
TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄN SIIRTÄMINEN SISÄISELLÄ SIIRROLLA
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta siirtää suostumuksellaan saamenkielisen luokanopettajan (toistaiseksi valittu saamenkielinen luokanopettaja, hoitanut samaa
tehtävää aikaisemmalla päätöksellä lv. 2016 - 2017) Ulla Maggan koulukeskuksen saamenkielisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2017 –
31.7.2018.
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Palkkaus OVTES:in mukaan, tehtäväkohtainen hitu 40307040 ja 40307057.
Koska Ulla Magga on toiminut Enontekiön kunnan opettajana viimeiset kuusi
vuotta, hänen ei tarvitse toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämää rikosrekisteriotetta.
Sivistyslautakunta laittaa haettavaksi saamenkielisen luokanopettajan
viran lukuvuodeksi 2017 – 2018, sijoituspaikkana Karesuvannon koulu.
Selostus:
Hetan koulukeskuksessa tulee lukuvuonna 2017 – 2018 olemaan edelleen saamentunteja enemmän kuin nykyiset viranhaltijat voivat hoitaa. Kuluneen
lukuvuoden tapaan tarvitaan määräaikainen tuntiopettaja ensi lukuvuotta
varten.
Enontekiön kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vuonna 2017
avoimiksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää ennen kuin on perusteellisesti selvitetty, voidaanko tehtävä hoitaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä, sisäisillä siirroilla tai muulla tavalla täyttämättä virkaa
tai tointa. Saamenkielisen opetuksen kokonaisuutta on käsitelty saamenkielen opettajien kokouksessa, koulukeskuksen saamenkielisten opettajien
kokouksessa (tuntimäärien toteaminen ja opetettavien aineiden jako) ja
kahdenkeskisissä keskusteluissa opettajien ja rehtorin välillä.
Lukuvuoden 2016 – 2017 tuntiopettajan tehtävää on hoitanut sivistyslautakunnan päätöksellä kuntaan toistaiseksi valittu saamenkielinen luokanopettaja Ulla Magga (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu). Hän on antanut
suostumuksensa hoitaa tehtävää edelleen sisäisellä siirrolla.
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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Khall 180 § Oikaisuvaatimus kylärahapäätöksestä/Palojoensuun kyläyhdistys
ry
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän ajaksi.
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Jaakko Alamattila ja pöytäkirjantarkastajaksi Antti Tonteri.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen.
Kunnanhallitus toteaa, että kyläraha on ollut julkisesti kaikkien yhdistysten haettavana 30.11.2016 mennessä, joten sitä ovat voineet hakea
kaikki halukkaat yhdistykset.
Kunnanhallitus toteaa, että hakumenettely on ollut erittäin avoin ja koko
kunnan yhdistykset huomioiva ja tasa-arvoinen. Kaikilla on ollut mahdollisuus hakea kylärahaa ja kyläraha on myönnetty kunnanhallituksen hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti.
Selostus
Palojoensuun Kyläyhdistys ry:n puolesta sihteeri Kirsi Enojärvi toimittanut kuntaan allekirjoittamansa valituksen. Valituksessa todetaan tyytymättömyys päätöksen 4.5.2017 ja todetaan, että yhdistyksen mielestä jakoperusteet on väärin kun Vuontisjärven kaksi yhdistystä on saanut kylärahaa, Vuontisjärven Viima ja Vuontisjärven kyläyhdistys ry. Edelleen todetaan, että kyläraha putosi alustavien tietojen mukaan 833 € ja Vuontisjärven kaksi yhdistystä saa kasinkertaisen kylärahan. Valituksessa todetaan, että onko tämä mielestänne oikein perustein tehty päätös ja todetaan, että meidän mielestä ei. Valituksessa pyydetään kunnanhallituksessa
käsittelemään uudestaan kylärahan jakoa ja ilmoittamaan siitä välittömästi Palojoensuun Kyläyhdistys ry:n sihteerille. Edelleen valituksessa todetaan, että tämä on naurettavaa, että päätökset on tehty jo elokuussa
2016 ja tietoa on saatu vasta kun on alettu perätä tietoja hallintojohtajalta.
Palojoensuun Kyläyhdistys ry:n oikaisuvaatimus on nähtävillä kokouksessa.
Kyläraha on ollut julkisesti kaikkien yhdistysten haettavana lokamarraskuussa 2016, joten sitä ovat voineet hakea useat yhdistykset kylästä. Tämä hakumenettely on ollut erittäin avoin ja koko kunnan kylien yhdistykset huomioiva ja tasa-arvoinen. Kaikilla on ollut mahdollisuus hakea kylärahaa ja kyläraha on myönnetty kunnanhallituksen hyväksymien
myöntämisperusteiden mukaisesti. Vuontisjärvestä tuli kaksi hakemusta,
Palojoensuusta tuli yksi hakemus.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 4.5.2017 148 § Oikaisuvaatimus vuoden kylärahapäätöksestä/Kilpisjärven Martat ry
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Käsittely
Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Jaakko Alamattila.
Todettiin, että käsittelyn aikana selostus-osaa täydennettiin koskien
Kilpisjärven koulun tilojen käytöstä tehtyä linjausta sivistystoimessa
seuraavasti: Sivistystoimessa on linjattu, että Kilpisjärven koulun väliaikaiset tilat ovat vain koulun käytössä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallitus päättää kumota
14.2.2017 tehdyn kylärahan jakopäätöksen ja päättää seuraavaa:
Enontekiön kunta myöntää kunnanhallituksen 15.8.2016 § 189 hyväksymien
myöntämisperusteiden mukaisesti seuraaville yhdistyksille kylärahaa 833
euroa/yhdistys:
Kilpisjärven Martat ry.
Nunnasen kyläyhdistys ry.
Palojoensuun kyläyhdistys ry.
Palojärven Kyläseura ry.
Vuontisjärven kyläyhdistys ry.
Vuontisjärven Viima ry.
Karesuvannon Kyläyhteisö Gaskkas ry. ja Käsivarren Koukistajat ry. eivät
täytä myöntämisperusteiden ensimmäistä kohtaa: Kylärahaa voivat hakea
yhdistykset, joilla ei ole kylissä toimintaansa varten käytössä kunnan
ylläpitämiä tiloja.
Karesuvannon Kyläyhteisö ry:llä on käytössä koulun tilat ja Käsivarren
Koukistajat ry:llä on käytössä koulukeskuksen tilat.
Selostus
Kilpisjärven Martat on 6.4.2017 tehnyt oikaisuvaatimuksen Enontekiön kunnan vuoden 2016 kylärahan jakopäätökseen. Kilpisjärven Martat toteaa oikaisuvaatimuksessa, että Kilpisjärven Martoilla kuten ei millään muullakaan kilpisjärveläisellä yhdistyksellä ole ollut käytössään koulun tiloja
monitoimitalon palon jälkeen (3.5.2015). Koulu siirtyi väistötiloihin
Ahmapolulle syksyllä 2016 ja silloin tilat tulivat vain koulun käyttöön.
Laila Nikunlassin mukaan terveystarkastaja rajoitti tarkkaan väistötilojen käytön. Koulun tilojen käyttö on ollut erittäin rajattua. Niitä ei
luvattu edes Revontuliopiston käyttöön puhumattakaan että yhdistykset
olisivat saaneet käyttää näitä tiloja. Tämä asia on ollut kunnan virkamiesten kuten myös kilpisjärveläisten tiedossa syksystä 2015 lähtien.
Kilpisjärven Martat pyytää oikaisua kylärahan päätökseen, koska päätös on
perustunut osaltamme täysin virheelliseen esittelytietoon. Kilpisjärven
Marttojen hakemus täyttää myös myöntämisperusteiden ensimmäisen kohdan.
Näin ollen Kilpisjärven Matat katsovat, että ovat yhtä lailla kuten 5
muutakin yhdistystä oikeutettu saamaan vuoden 2016 kylärahaa toimintaansa
ja pyytää korjaamaan rahanjakoa tältä osin sekä haluaa, että yhdistyksiä
kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti.
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Tausta:
Talousarviossa 2016 yleishallintoon on varattu avustuksiin kylärahaa varten 5000 euroa. Kunnanhallitus on 15.8.2016 § 189 § päättänyt hyväksyä
kylärahan myöntämisperusteet seuraavasti:
 Kylärahaa voivat hakea yhdistykset, joilla ei ole kylissä toimintaansa varten käytössä kunnan ylläpitämiä tiloja,
 kylärahan tavoitteena on aktivoida kylissä toimivia yhdistyksiä ja
 kylärahaa voidaan myöntää kylän elinvoimaisuutta, kyläläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kylän yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä
lisääviin toimintoihin ja tapahtumiin.
Kunnanhallitus päätti, että mikäli rahaa ei hakuajan aikana haeta niin
voidaan myöntää muillekin, jotka täyttävät kohtien 2 ja 3 kriteerit.
Kunnanhallitus päätti, että kyläraha laitetaan haettavaksi kunnanhallituksen päätöksen jälkeen ja hakuaika on 30.11.2016 saakka sekä antoi kylärahan myöntäminen kunnanjohtajan päätettäväksi hallintojohtajan valmistelun pohjalta.
Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin 8 kappaletta:
Karesuvannon Kyläyhteisö Gaskkas ry
Kilpisjärven Martat ry.
Käsivarren Koukistajat ry.
Nunnasen kyläyhdistys ry.
Palojoensuun kyläyhdistys ry
Palojärven Kyläseura ry.
Vuontisjärven kyläyhdistys ry.
Vuontisjärven Viima ry.
Kunnanjohtaja päätti 14.2.2017, että Enontekiön kunta myöntää kunnanhallituksen 15.8.2016 § 189 hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti seuraaville yhdistyksille kylärahaa 1000 euroa/yhdistys:
Nunnasen kyläyhdistys ry.
Palojoensuun kyläyhdistys ry.
Palojärven Kyläseura ry.
Vuontisjärven kyläyhdistys ry.
Vuontisjärven Viima ry.
Karesuvannon Kyläyhteisö Gaskkas ry., Kilpisjärven Martat ry. ja Käsivarren Koukistajat ry. eivät täytä myöntämisperusteiden ensimmäistä kohtaa:
Kylärahaa voivat hakea yhdistykset, joilla ei ole kylissä toimintaansa
varten käytössä kunnan ylläpitämiä tiloja.
Karesuvannon Kyläyhteisö ry:llä on käytössä koulun tilat, Kilpijärven
Martat ry:llä koulun tilat ja Käsivarren Koukistajat ry:llä on käytössä
koulukeskuksen tilat.
Terveystarkastaja sähköposti 15.8.2015: ”Terveydensuojelulain mukaisessa
päätöksessä tulen hyväksymään koulun tilat ainoastaan Kilpisjärven koulun
käyttöön lukuun ottamatta monitoimitilaa, jonka koulun ulkopuolinen käyttö voi olla mahdollista. Monitoimitila ei kuitenkaan sovellu liikuntatilaksi. Koulun ulkopuolisessa käytössä monitoimitila tulee olla lukittavissa koulun muihin tiloihin. Monitoimitilan yhteydessä on wc-tila. Monitoimitila on tällä hetkellä keskeneräinen ja lopullinen koulun kalustesuunnitelmakin sen osalta kesken. Mahdollinen ulkopuolinen käyttö tulee
soveltua koulun toimintaan.”
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Sivistystoimessa on linjattu, että Kilpisjärven koulun väliaikaiset tilat
ovat vain koulun käytössä.
Kilpisjärven Martat ry:n oikaisuvaatimus on nähtävillä kokouksessa.
Tiedoksi
Kilpisjärven Martat ry
Nunnasen kyläyhdistys ry.
Palojoensuun kyläyhdistys ry.
Palojärven Kyläseura ry.
Vuontisjärven kyläyhdistys ry.
Vuontisjärven Viima ry.
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Khall 181 § Talousarvion toteutuminen 1-4/2017
Päätös
Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-4 tiedoksi ja edellyttää, että vastuuviranhaltijat ja lautakunnat kiinnittävät erityistä
huomiota tiukkaan kulukuriin ja talouden seurantaan niin, että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2017 mukaisina.
Selostus
Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttänyt, että
talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja tytäryhtiöiden
on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle päävastuualueittain osavuosikatsaus kolme kertaa vuodessa: Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa vuodessa: tammi–maaliskuulta 11.4.
mennessä, tammi-kesäkuulta 7.8. mennessä ja tammi–syyskuulta 6.10. mennessä. Lisäksi päävastuualueiden tulee seurata toteutumista kuukausittain.
Selvitys toteutumisesta annetaan kokouksessa.
Tiedoksi
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Khall 182 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen
mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset
18.5.2017 55 §.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuostooikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Liitteenä on kopio teknisen lautakunnan päätöksestä.
Liite
7 Tekninen lautakunta 18.5.2017 § 55
Tiedoksi
Tekninen lautakunta
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Khall 183 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston
esille ottamat asiat
Jaakko Alamattila:
-Vanhat tabletit tulisi luovuttaa valtuutetuille, koska niillä ei ole
enää käyttöarvoa.
Elli-Maria Kultima:
-Aillohas 75 –juhlaseminaarin järjestelyt.
-Kilpisjärven päivähoitotilan keittiö.
Birgitta Eira:
-Evästyskeskustelu esimiestyöhön liittyen.
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Pykälät
173-183

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 173,174,175,176,179,181,182,183.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 177,178.

HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja
postiosoite.
Enontekiön kunnanhallitus
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi
Pykälät: 177,178.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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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 180.

30 päivää

Hallintovalitus

valitusaika

pykälät –
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 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 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 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 pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 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 hallintooikeus 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 (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

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

