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ASIALISTA 

 

293 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

294 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

295 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

296 § Talousarvio ja –suunnitelma 2018-2020 

297 § Investointisuunnitelma vuosille 2018-2021 

298 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen 

299 § Kilpisjärven Ladut ry:n hakemus lainasta  

300 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

301 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat  
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Khall 293 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Piia Juuso ja Jaakko Alamat-

tila Unto Kultiman esityksestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti 

esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen ko-

kouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arki-

päivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

11.10.2017 Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Khall 294 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

- Kuntalaisfoorumi 17.10. klo 17 

- Yhdistysfoorumi 14.11. klo 17 

- Enontekiön ja Kittilän yhteinen luottamushenkilökoulutus 27.11.2017 

Hetassa 

- Enontekiön kunta onnittelee Sámi Soster ry:tä Euroopan parlamentin 

myöntämästä Euroopan kansalaisen palkinnosta 2017. Palkinto annetaan 

kansalaisille tai järjestöille, jotka ovat edistäneet kansalaisten pa-

rempaa keskinäistä ymmärrystä ja lähentymistä tai helpottaneet rajat 

ylittävää tai valtioiden välistä yhteistyötä Euroopan unionissa. Pal-

kinnon myöntämisen perusteissa mainitaan erityisesti Sámi Sosterin 

Muittohallat-projekti, jonka tavoitteena on tukea Alzheimerin tautiin 

tai dementiaan sairastuneita ja edistää saamelaisten muistisairaiden 

kokonaisvaltaista toimintakykyä ja vireyttä. Projektissa huomioidaan 

erityisesti kulttuurilliset ja kielelliset tarpeet ja hyödynnetään mu-

siikkia, käsitöitä ja luontoa innovatiivisesti. Sámi Sosterin työn 

katsotaan tukevan erityisesti EU:n perusoikeuksien toteutumista. 

- Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 10.10.2017 

- Lapin saavutettavuuden kattohanke/Ohjausryhmän kokous 10.10.2017 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapahtumat 

- Kunnanvaltuuston opintomatka 27.-29.9.2017 

- Enontekiön kunnan ja Muonion kunnan sekä Lapin sairaanhoitopiirin ky:n 

perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtosopimuksen allekirjoit-

taminen 2.10.2017 

Kokoukset 

Tapaamiset 

- Palaveri Enontekiön Sanomien kanssa 27.9.2017 
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Luottamushenkilöiden koulutus 

- Hetta 16.10/17.10 kuntatalouskoulutus 

Muut asiat 

- Lapin poliisipäällikkö Esa Heikkisen tapaaminen 29.9.2017, Enontekiön 

poliisit  

- Sopimus Sami Soster ry:n kanssa Luovatupa-toiminnasta 
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Khall 295 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Jaakko Alamattila: Lapin sairaanhoitopiirin ja Muonion ja Enontekiön kun-

tien tilaisuus 2.10.2017. 

 

Elina Rousu-Karlsen: Lapin ympäristöterveydenhuollon kokous 26.9., johon 

Birgitta Eira on osallistunut hänen tilalla. 
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Khall 296 § Talousarvio ja –suunnitelma 2018-2020   

 

Päätös  

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman 

2018-2020 valmistelusta. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus päätti pitää tauon 

klo 14.48-14.55. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman 2018-

2020 valmistelusta.  

 

Selostus  

Talousarvion ja –suunnitelman keskeinen sisältö ja valmistelutilanne sel-

vitetään kokouksessa. 
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Khall 297 § Investointisuunnitelma vuosille 2018-2021  

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi investointisuunnitelman valmistelumallin ja kävi 

evästyskeskustelun investointisuunnitelman sisällöstä ja aikataulutukses-

ta.  

Merkitään, että tekninen johtaja pyydetään kunnanhallitukseen selvittä-

mään liikuntahalli-investointiasiaa. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy investointisuunnitelman valmistelumallin ja käy 

evästyskeskustelun investointisuunnitelman sisällöstä ja aikataulutukses-

ta.  

Selostus  

Investointisuunnitelman valmistelumalli ja alustava investointisuunnitel-

ma vuosille 2018-2020 jaetaan viimeistään kokouksessa, jossa se esitel-

lään.  
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Khall 298 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että oikaisuvaatimus jätetään tut-

kimatta. Virkaan valittu on ilmoittanut, että hän ei ota virkaa vastaan 

ja asia on edelleen kesken. 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vapaa-aikasihteerin virka ju-

listetaan uudelleen haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava vii-

meistään 25.10.2017 klo 15 mennessä. 

 

Kunnanhallitus päätti, että kelpoisuusvaatimusta ei muuteta.  

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että virkaa tähän mennessä hakeneet 

otetaan valinnassa huomioon.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja luki Inka Alapurasen oikaisuvaatimuksen 5.10.2017. Oi-

kaisuvaatimus oli nähtävillä kokouksessa.   

 

Kunnanjohtajan teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: 

Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Virkaan 

valittu on ilmoittanut, että hän ei ota virkaa vastaan ja asia on edel-

leen kesken. 

Kunnanhallitus päättää, että vapaa-aikasihteerin virka julistetaan uudel-

leen haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava viimeistään 

25.10.2017 klo 15 mennessä. 

Kunnanhallitus päättää muuttaa vapaa-aikasihteerin viran kelpoisuusehdon 

seuraavaksi: Viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva opisto-

tason tutkinto, soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva muu tutkinto, 

jolla katsotaan olevan edellytykset hoitaa vapaa-aikasihteerin virkaa.  

Kunnanhallitus päättää, että virkaa tähän mennessä hakeneet otetaan va-

linnassa huomioon.  

 

Jaakko Alamattila esitti, että kelpoisuusvaatimusta ei muuteta. Janne 

Näkkäläjärvi kannatti esitystä.  

 

Elina Rousu-Karlsen kannatti kunnanjohtajan päätösehdotusta.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan 

ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Jaakko Alamattilan 

esitystä, jota Janne Näkkäläjärvi on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annet-

tiin 2 ”jaa” ääntä (Kultima Unto, Rousu-Karlsen Elina) ja 3 ”ei” ääntä 

(Alamattila Jaakko, Juuso Piia, Näkkäläjärvi Janne). Puheenjohtaja tote-

si, että Jaakko Alamattilan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätök-

seksi. 

 

Merkitään, että selostukseen kirjataan ilmoitus, että valittu ei ota vir-

kaa vastaan ja saapunut oikaisuvaatimus. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että vapaa-aikasihteerin virka julistetaan uudel-
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leen haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava viimeistään 

25.10.2017 klo 15 mennessä. 

Kunnanhallitus päättää muuttaa vapaa-aikasihteerin viran kelpoisuusehdon 

seuraavaksi: Viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva opisto-

tason tutkinto, soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva muu tutkinto, 

jolla katsotaan olevan edellytykset hoitaa vapaa-aikasihteerin virkaa.  

Kunnanhallitus päättää, että virkaa tähän mennessä hakeneet otetaan va-

linnassa huomioon.  

 

Selostus 

Virkaan valittu Heikki Suhonen on 22.9.2017 ilmoittanut, että hän ei ota 

vapaa-aikasihteerin virkaa vastaan. 

Inka Alapuranen on 5.10.2017 jättänyt oikaisuvaatimuksen. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 18.9.2017 § 288 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti valita vapaa-aikasihteerin virkaan Heikki Suhosen.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Elina Rousu-Karlsen esitti valittavaksi vapaa-

aikasihteerin virkaan Heikki Suhosen. Unto Kultima kannatti esitystä.  

Jaakko Alamattila esitti suljettua lippuäänestystä, mikä hyväksyttiin. 

Puheenjohtaja kävi läpi enemmistövaalimenettelyn ja totesi, että vaali 

toimitetaan suljetuin lipuin. Kunnanhallitus päätti, että pöytäkirjan-

tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.  

Hallintojohtaja jakoi äänestysliput ja hallituksen jäsenet jättivät li-

pun vaaliuurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen 

pöytäkirjantarkastajat suorittivat ääntenlaskennan. Puheenjohtaja tote-

si, että vaalissa on annettu ääniä seuraavasti: 4 ääntä Heikki Suhonen 

ja 3 ääntä Inka Alapuranen. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on 

valinnut vapaa-aikasihteerin virkaan Heikki Suhosen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää valita vapaa-aikasihteerin virkaan Inka Alapura-

sen.   

 

Selostus 

 

Haastatteluryhmä haastatteli 28.8.2017 Inka Alapurasen, Jutta Pasman ja 

Heikki Suhosen. Vapaa-aikasihteerin virkaa on hakenut 5 henkilöä. 

 

Päätöshistoria  

 

Kunnanhallitus 14.8.2017 251 §  
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Päätös 

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Inka Ala-

purasen, Jutta Pasman ja Heikki Suhosen sekä päätti haastatteluaikatau-

luksi maanantaina 28.8.2017 klo 13. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhal-

litus, valtuuston puheenjohtajisto, etsivä nuorisotyöntekijä, kunnanjoh-

taja, hallintojohtaja. Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, mikäli 

kunnanhallituksella on valmius päätöksen tekemiseen. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Inka Alapurasen, 

Jutta Pasman ja Heikki Suhosen sekä päättää haastatteluaikataulun ja 

haastatteluryhmän. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Inka Alapurasen 

ja Jutta Pasman sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän. 

 

Selostus 

  

Kunnanhallitus on perustanut 3.7.2017 kulttuuri- ja viestintäkoordinaat-

torin viran 1.9.2017 lukien ja laittanut viran haettavaksi.  

 

Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja ke-

hittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoi-

jana. 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK). 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.  

 

Viranhakuilmoitus on seuraava: 

 

”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

 

  VAPAA-AIKASIHTEERN VIRAN  

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).   

 

Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja ke-

hittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoi-

jana.  

 

Arvostamme kokemusta virkaan sisältyvistä tehtävistä, aktiivista kehittä-

misotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. 

 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden 

koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hy-

väksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee 

toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhal-

litus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaa-

mo@enontekio.fi.  

 

Lisätietoja antaa: 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi” 

 

Virka on ollut haettavana 7.7.-31.7.2017 välisen ajan.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

 

Liite 

6 Yhteenveto hakijoista (jaettu 14.8.2017 kokousmateriaalin yhteydessä) 

 

Tiedoksi 

http://www.enontekio.fi/
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Khall 299 § Kilpisjärven Ladut ry:n hakemus lainasta  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Kilpisjärven Ladut ry:lle 

89130 euron lainan 0,01 % korolla hankkeen toteuttamiseen. Laina makse-

taan takaisin heti kun Kilpisjärven Ladut ry. on saanut hankerahoituksen 

maksatuksen.  

 

Käsittely 

Elina Rousu-Karlsen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta 

tämän pykälän ajaksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Kilpisjärven Ladut ry:lle 89130 euron lai-

nan 0,01 % korolla hankkeen toteuttamiseen. Laina maksetaan takaisin heti 

kun Kilpisjärven Ladut ry. on saanut hankerahoituksen maksatuksen.  

 

Selostus 

Kilpisjärven Ladut ry. hakee Tsahkaljärvenhanke Kilpisjärveä varten 89130 

euroa. Laina maksetaan takaisin projektin edetessä. Kilpisjärven Ladut 

ry. on toimittanut liitteenä tukipäätöksen.  

 

Kilpisjärven Ladut ry:n pöytäkirjanote ja hankkeen rahoituspäätös on näh-

tävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi 

Kilpisjärven Ladut ry. 

Kirjanpito
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Khall 300 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden pii-

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 18.9.2017-

8.10.2017 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 
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Khall 301 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat  

 

 

Jaakko Alamattila: Mihin Enontekiö laittaa likakaivon tyhjennykset tule-

vaisuudessa, koska Hettaan ja Karesuvantoon ei voida viedä ja jos Muonio 

ei ota vastaan.  

 

Unto Kultima: Mistä johtuu, että vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakitui-

seksi asunnoksi ei onnistu.  

 

Janne Näkkäläjärvi toi Outi Kurkelan terveiset, että Päivi Räsänen on 

ottanut kantaa poliisiasiaan.  
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 ____  ____   ____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 9.10.2017  293-301 

  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perus-

teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301.  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 299.  

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

 

Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät: 299. 

   

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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Enontekiön kunta    Valitusosoitus    

Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä  Pykälä   

    9.10.2017  298  

 

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: Kunnanhallitus 9.10.2017 § 298. 

 

 

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 kotikun-

ta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edusta-

jansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 

henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 

kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume-

ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toi-

mittaa. 
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on  

allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä 

päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-

misen 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 vii-

meistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo-

ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar-

kilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäise-

nä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä 

voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityk-

sellä. 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 pe-

rittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-

oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 

eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään pe-

ritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on 

muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireil-

lepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmak-

sulaki). 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää 

Enontekiön kunnan kirjaamosta. 

Postiosoite: Ounastie 165    

Käyntiosoite: Ounastie 165 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi 

Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 

Lisätietoja 
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Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee- 

 seen. 

 

 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

 

 


