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8 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittely
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Piia Juuso on ilmoittanut esteen ja hänen
tilalle on saatu Satu-Marja Eira-Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi on ilmoittanut esteen ja hänen
tilalle on saatu Oula-Matti Palojärvi. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Hannu Ranta on ilmoittanut esteen, mutta hänen tilalle ei ole saatu varavaltuutettua. Edelleen puheenjohtaja
totesi, että paikalla on 16 valtuutettua ja varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen.
Selostus
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 2.3.2020 ja toimitettu samana 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 jäsenmäärältään päätösvaltainen.
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9 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Santeri Kirkkala ja Satu-Marja Eira-Keskitalo.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.
Käsittely
Helinä Hautamäki esitti pöytäkirjantarkastajaksi Santeri Kirkkalaa ja Jaakko Alamattila SatuMarja Eira-Keskitaloa.
Merkitään, että kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Birgitta Eira ja kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen jakoivat Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein Seppo Alatörmäselle ja Seija Keskitalolle.
Tämän jälkeen kunnanvaltuusto piti kahvitauon klo 17.12- 17.40. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Selostus
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 18.3.2020 klo 14
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama.
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140
§:ssä säädetään.
Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista 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 allekirjoittaa 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 osallistua 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 käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.
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Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä 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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10 § Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Ulla-Maija Syväjärvi kertoi vanhusneuvostossa käsiteltyjä asioita. Santeri Kirkkala kertoi
nuorisovaltuustossa käsiteltyjä asioita. Birgitta Eira kertoi vammaisneuvostossa käsiteltyjä
asioita.
Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
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11 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2018
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 25.2.2020 § 42
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Birgitta Eira saapui kokoukseen tämän pykälän alussa klo 10.20.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vastauksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi.
Selostus
Tarkastuslautakunta on 7.6.2019 antanut vuodelta 2018 arviointikertomuksen ja nostanut
kertomuksessa esille kysymyksiä, joihin kunnanhallitus antaa vastineen.
Arviointikertomus 2018 on nähtävillä kokouksessa ja se on jaettu valtuuston asiakirjojen mukana 13.6.2019.
Valmistelija
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Liite
5 Vastine arviointikertomukseen
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta (kopio ja liite)
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12 § Ylitysanomus hallinnon toimialan talousarvioon 2019
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
Käsittely
Kunnanjohtaja totesi, että taseen saldoselvityksen valmistumisen jälkeen hallinnon lopullinen ylitys on arvioitua pienempi eli 12808 euroa.
Hallintojohtaja selvitti asiaa.
Puheenjohtaja kysyi, voidaanko yksimielisesti hyväksyä, että tarkennettu ylitys on 12808 euroa 20000 euron sijaan.
Birgitta Eira ei hyväksynyt tarkennusta ja totesi, että hallitus on kokoontunut ennen valtuustoa ja tarkennus olisi pitänyt käsitellä siellä.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 25.2.2020 § 43
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallinnon 20 000 euron
talousarvion 2019 ylityksen.
Selostus
Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa hallinnon toimintakate (sitovuustaso) on
1.301.895 euroa.
Vuoden 2019 toteutuman perusteella hallinnon toimialan talousarvio ylittyisi arviolta noin
20 000 euroa. Tarkempi tieto saadaan kirjanpidosta, kun kunnan taseen saldoselvitys on valmistunut helmikuun lopulla. Ylitys voi tämän vuoksi suurentua tai pienentyä.
Hallinnon toimialan ylistys johtuu kunnanhallituksen ja henkilöstöhallintapalvelujen kustannuspaikkojen toteutumisella arvioitua hieman suurempina mm. muiden palvelujen ostojen,
ja palkkojen toteutumisilla talousarviota suurempana mm. Muonion ja Enontekiön kunnan
ostopalvelusopimuksen päättäminen elokuussa koskien henkilökoordinaattorin palveluja.
Kaikkien hallinnon kustannuspaikkojen tämänhetkinen toteuma selvitetään kokouksessa.
Valmistelija
kunnanjohtaja, kirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Tiedoksi
Kirjanpito
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13 § Kulttuurin talousarvion 2019 ylityshakemus
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 11.3.2020 § 53
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan
esityksen.
Päätöshistoria
Hyvinvointilautakunta 5.3.2020 § 22
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus
Hyvinvointilautakunta hakee ylitysoikeutta kulttuurin v. 2019 talousarvioon 4 532 €.
Selostus
Kulttuurin menoihin vaikutti vuonna 2019 yllättävästi Kotiseutumuseon kiinteistölle määritelty vuokra 6 000€/vuosi. Tähän menoon ei oltu varauduttu ja meno näkyy budjetin ylittymisenä.
Kulttuuritoimen käyttötalousbudjetti oli 2019 vuonna -188 000€, tilinpäätöksen lopullinen
toteuma on 192 532 €. Alijäämä olisi 4 532 €.

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Budjetti 2018
+67 800
-255 800
-188 000

Oheismateriaali
Lopullinen tilinpäätösennuste 2019
Valmistelija
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
Hyvinvointilautakunta
Kirjanpito

Toteuma 2018
+69 862
-262 395
-192 532

103,0%
102,6%
102,4%
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14 § Ylitysanomus opetuksen toimialan talousarvioon 2019
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Birgitta Eira jätti päätökseen suullisen eriävän mielipiteen.
Käsittely
Hallinnollinen rehtori selvitti asiaa.
Birgitta Eira esitti, ettei valtuusto hyväksy opetustoimen toimialan 44272 euron ylitystä.
Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että esitys on rauennut.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 11.3.2020 § 54
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy opetustoimen toimialan
44272 euron talousarvion 2019 ylityksen.
Käsittely
Hallintojohtaja totesi, että taseen saldoselvityksen jälkeen opetustoimen ylitys on 44272 euroa.
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy opetustoimen toimialan
44272 euron talousarvion 2019 ylityksen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan esityksen hyväksymistä.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 25.2.2020 § 20
Ylityshakemus opetustoimen menoihin
Päätös:
Esityksen mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:42.
Päätösehdotus (hallinnollinen rehtori): Elinvoimalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja
edelleen kunnanvaltuustolta ylitysoikeutta v. 2019 opetustoimen toimialan talousarvioon
62 066€.
Selostus: Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut opetustoimen menoihin vuodelle 2019
2840000€. Toteutuman 1-12 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan valtuuston
varaama määräraha tulee ylittymään 62 066€. Ylitys aiheutuu sosiaalisin perustein tulleista
yllättävistä menoista (mm. sairaalakoulu, kotikuntaosuus ja koulukyydit), yllättävistä kiinteistöhuollon menoista (mm. sähkötarkastukset ja -remontit). aurauskustannukset, tekninen
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isännöinti) sekä hankkeiden tulojen siirrot vuodelle 2020. Toteutumassa näkyy vielä mm. Kilpisjärven koulun palon vakuutuksesta meneviä eriä n. 10 000€ edestä. Ylitystä ei voida kattaa
opetustoimen raamin sisältä- Toteutumavertailu 1-12 2019 esityslistan oheismateriaalina.
Oheismateriaali
Tilinpäätösennuste 2019
Valmistelija
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
Kirjanpito
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15 § Perusturvan talousarvion 2019 ylityshakemus
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 11.3.2020 § 52
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan
esityksen.
Päätöshistoria
Hyvinvointilautakunta 5.3.2020 § 21
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (Johtava sosiaalityöntekijä)
Hyvinvointilautakunta hakee ylitysoikeutta perusturvan v. 2019 talousarvioon 20 401 €.
Selostus
Perusturvassa kustannusten ennakointi on haastavaa, koska asiakkaiden palvelujen tarve voi
vaihdella suuresti vuositasolla ja palveluntarpeita on mahdotonta tarkalleen arvioida etukäteen talousarviota laadittaessa.
Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvan menoihin vuodelle 2019 7 900 000 €.
Toteutuman 1-12/2019 perusteella marraskuussa 2019 tehdyn tilinpäätöksenennusteen mukaan toteutuma olisi 8 360 000 € eli valtuuston varaama määrärahan arvioitiin ylittyvän 440
000 €. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 28.1.2019 § 102 hakenut ylitystä v. 2019 talousarvioon koko vuoden 2019 alustavan toteuman perusteella 440 000 €. Kunnanhallitus on
kokouksessaan 9.12.2019 § 255 ylityshakemuksen hyväksynyt.
Tilinpäätöksen laadintavaiheessa on selvinnyt, että lopullinen toteuma vuodelle 2019 on
8 380 401 € ja tuleva tilinpäätösennuste tulee ylittymään vuoden 2019 hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna vielä noin 20 401 euroa.
Sosiaalitoimessa maksutuotot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi, asiakasmaksutuloja on
tullut huomattavasti vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Tuet ja avustukset ovat
arvioitua pienemmät, koska työpajaan, työttömien palveluihin ja saamen kielen opintoihin
avustukset eivät ole toteutuneet talousarvion suunnitelman mukaisesti.
Henkilöstökuluissa on lisäystä eläkeperusteisten eläkemaksujen, tilapäisten työsuhteisten
palkkauskulujen, sairauslomasijaisuuksien sekä ylittyneiden omaishoitokustannusten vuoksi.
Palvelujen ostot ovat arviota suuremmat. Sosiaalitoimessa kustannukset ylittyvät lastensuojelun ja vammaispalvelujen osalta.
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Hyvinvointilautakunta
Kirjanpito
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16 § Kouluverkon muutos/Peltovuoman koulu
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun
kouluverkkoon kuuluvaksi 1.8.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja
opettajat siirtyvät Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta.
Birgitta Eira jätti päätökseen eriävän mielipiteen kirjallisena (liitteenä 5).
Pentti Keskitalo, Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Ulla Keinovaara jättivät päätökseen eriävän
mielipiteen suullisesti.
Käsittely
Puheenjohtaja pyysi Satu-Marja Eira-Keskitaloa luovuttamaan adressin Peltovuoman koulun
puolesta, sekä koko Itä-Enontekiön elinvoimaisuuden säilyttämisen puolesta. Adressin on
allekirjoittanut 382 henkilöä eri puolelta Suomea.
Puheenjohtaja tiedusteli, onko paikalla esteellisiä valtuutettuja. Kukaan ei ilmoittanut olevansa esteellinen.
Hallinnollinen rehtori ja kunnanjohtaja selvittivät asiaa valtuutetuille ja vastasivat valtuutettujen kysymyksiin.
Merkitään, että Leena Palojärvi poistui kokouksesta klo 19.13 ja palasi 19.15.
Kunnanvaltuusto piti tauon kysymysten jälkeen klo 19.29-19.48. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaara esitti, että Peltovuoma koulun opetusta ei vielä lakkauteta, että asiaa jatketaan ja koulu säilyisi. Oppilaita ei siirrettäsi Hettaan. Otetaan huomioon vanhukset ja ikäihmiset niiden tarpeet ja toiminnat. Huomioidaan Enontekiön kylien
elinvoimaisuus, pitkät välimatkat, ikäihmisten ja vanhusten toimeentulo ja hyvinvointi kunnassame. Met tehemä yhdessä.
Santeri Kirkkala ja Leena Palojärvi kannattivat kunnanhallituksen päätösesitystä.
Birgitta Eira, Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Pentti Keskitalo kannattivat Ulla Keinovaaran esitystä.
Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys siitä, että Peltovuoman koulun opetusta ei
vielä lakkauteta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Ulla Keinovaaran esitystä siitä,
että Peltovuoman koulun opetusta ei vielä lakkauteta, äänestävät ”ei”. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 ”jaa”-ääntä
(Alamattila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Kirkkala Santeri, Kultima
Elli-Maria, Kultima Unto, Kurkela Outi, Mäkitalo Taru, Mäntyvaara Juha-Pekka, Palojärvi
Oula-Matti, Palojärvi Leena, Rousu-Karlsen Elina) ja ja 4 ”ei” –ääntä (Eira Birgitta,
Eira-Keskitalo Satu-Marja, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti), joten puheenjohtaja totesi, että
kunnanhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi.
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Puheenjohtaja esitti päätökseen ponnen siitä, että kunnanhallitus velvoitetaan selvittämään
kiinteistön käyttäminen alueen hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.
Santeri Kirkkala, Leena Palojärvi, Jaakko Alamattila, Outi Kurkela, Taru Mäkitalo, Helinä Hautamäki ja Elli-Maria Kultima kannattivat pontta.
Birgitta Eira, Ulla Keinovaara, Pentti Keskitalo ja Satu-Marja Eira-Keskitalo eivät kannattaneet
pontta.
Birgitta Eira ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen kirjallisena.
Pentti Keskitalo, Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Ulla Keinovaara ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen suullisena.
Puheenjohtaja totesi, että koska pontta ei hyväksytty yksimielisesti niin pontta ei merkitä
päätökseen.
Päätöshistoria
Kunnanhallitus 11.3.3020 55 §
Kysymyksiä ja vastauksia asiakirja koskien kunnanvaltuuston 11.3.2020 § 16 käsiteltävänä
olevaa asiaa Kouluverkon muutos/Peltovuoman koulu
Päätös
Kunnanhallitus päätti keskustelun tueksi toimittaa valtuustolle oheismateriaaliksi asiakirjan
”kysymyksiä ja vastauksia” koskien valtuuston 11.3.2020 § 16 käsiteltävänä olevaa asiaa Kouluverkon muutos/Peltovuoman koulu.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää keskustelun tueksi toimittaa valtuustolle oheismateriaaliksi asiakirjan
”kysymyksiä ja vastauksia” koskien valtuuston 11.3.2020 § 16 käsiteltävänä olevaa asiaa Kouluverkon muutos/Peltovuoman koulu.
Selostus
Peltovuoman koulun lakkautusprosessin aikana on noussut esille kysymyksiä, viimeisenä
kuntakonsernin kehittämispajassa. Luottamushenkilöt ovat toivoneet kirjallisia vastauksia
esille nousseisiin kysymyksiin. Osittain vastauksia kysymyksiin löytyy jo kunnanhallituksen
liitteenä olevasta materiaaleista.
Oheismateriaalina kysymykset vastauksineen.
Oheismateriaali
Kysymyksiä ja vastauksia asiakirja
Valmistelija
Kunnanjohtaja, hallinnollinen rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
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Kunnanhallitus 17.2.2020 35 §
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi 1.8.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät Hetan yhtenäiseen peruskouluun
lukukauden 2020 alusta.
Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 18.40-18.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuunottamatta Pekka Keskitaloa.
Käsittely
Hallinnollinen rehtori kutsuttiin asiantuntijana paikalle.
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja esteellisyydestä.
Hallintojohtaja luki kuntaliiton muistion (22.2.2018) ”Päätöksentekomenettely kouluverkon
muutoksissa” kohdasta 4.2 esteellisyys lautakunnassa ja kunnanhallituksessa seuraavan kohdan ” Esteellisyysarvioinnissa on merkitystä sillä, kuinka konkreettisesta asiasta päätetään.
Jos valmistellaan kouluverkkoa koskevaa ratkaisua ottamatta kantaa yksittäiseen kouluun,
voi ”erityisen hyödyn tai vahingon” edellytys jäädä täyttymättä. Jonkin nimenomaisen koulun lakkauttamista käsiteltäessä tilanne voi olla toinen. KHO:n oikeuskäytännössä esteellisyysarvioinnissa on pantu painoa mm. sille, että valmistellaan koko kuntaa koskevaa koulujärjestelyä. Mitä suppeammasta asiakokonaisuudesta on kysymys, sitä todennäköisempää on
asian käsittelyyn osallistuneen esteellisyys intressijäävinperusteella.
KHO 1998:68: Kun otettiin huomioon, että kysymys oli kunnan kouluolojen
järjestämisestä useampia koulupiirejä yhdistämällä ja että kunnanhallituksen
osalta kysymys on asian valmistelusta, asian ratkaisusta ei asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa ollut ollut odotettavissa A:lle ja hänen lapsilleen erityistä
hyötyä tai vahinkoa hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Suositeltavaa on, että henkilöt, joiden kohdalla intressijäävi tulee arvioitavaksi (henkilön tai
hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun läheisen työpaikka on lakkautusuhan alla olevassa koulussa tai lapsi on oppilaana em. koulussa), oma-aloitteisesti jääväisivät itsensä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa varmuuden vuoksi siinä vaiheessa, kun on selvillä,
mitkä koulut ovat lakkautusuhan alla. Jos henkilö jäävätään lautakunnan/kunnanhallituksen päätöksellä, tähän sisältyisi menettelyvirheen riski, koska hallinto-oikeus/KHO saattaisiolla sitä mieltä, että henkilö ei ole esteellinen.
Birgitta Eira viittasi KHO 1998:5 päätökseen.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja kysyi, onko paikalla esteellisiä henkilöitä. Keskustelussa
kävi ilmi, että paikalla on Peltovuoman koulun oppilaan vanhempi ja hänen läheisensä on
taksiyrittäjä, joka kuljettaa koulun lapsia.
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti soittaa kuntaliiton lakimiehelle ja kuulla tätä asiantuntijana. Avustava lakimies Kuntaliitosta totesi kuultuaan nyt käsittelyssä olevan tilanteen, että kuntaliiton em. muistion mukaan suositeltavaa on, että henkilöt, joiden kohdalla
intressijäävi tulee arvioitavaksi (henkilön tai hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun läheisen työpaikka on lakkautusuhan alla olevassa koulussa tai lapsi on oppilaana em.
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koulussa), oma-aloitteisesti jääväisivät itsensä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa varmuuden vuoksi siinä vaiheessa, kun on selvillä, mitkä koulut ovat lakkautusuhan alla.
Kuntaliitosta puhelinyhteyteen saatiin myös johtava lakimies (muistion yksi kirjoittaja), jota
kunnanhallitus myös kuuli asiantuntijana. Tilanne selvitettiin hänelle. Paikallaolijat esittivät
kysymyksiä lakimiehille.
Kuntaliiton lakimiesten mukaan intressijääviyttä arvioidessa tulee huomioida kaikki intressit.
Kuntaliitto suosittelee, että henkilö jäävää itsensä oma-aloitteisesti jos hänen lapsensa on
pienessä koulussa, joka on lakkautusuhan alla. Lisäksi sillä on merkitystä intressijääviyttä
arvioitaessa, jos läheisellä on taloudellisia etuja tai haittoja koulun lakkautuksesta. Lisäksi
merkitystä on sillä, minkä kokoista koulua ollaan lakkauttamassa siten, että mitä pienempi
koulu on kyseessä, sitä painavampi merkitys asialla on esteellisyyttä arvioitaessa. Kuntaliiton
johtava lakimies totesi em. asiat ja suositteli, että henkilö jääväisi itse itsensä ja mikäli henkilö ei itse jäävää, toimielimen olisi syytä päättää jäävämisestä.
Puheenjohtaja kysyi, onko Pekka Keskitalo esteellinen. Keskitalo ilmoitti, että hän ei ole esteellinen. Kunnanhallitus keskusteli asiasta.
Hallintojohtaja luki hallintosäännön 141 §:n ”Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.”
Hallintolain 29 §:n mukaan jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian
käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.
Puheenjohtaja totesi, että toimielin käsittelee Pekka Keskitalon esteellisyyttä ja pyysi että
Pekka Keskitalo poistuu kokouksesta. Pekka Keskitalo poistui kokouksesta klo 16.10.
Hallinnollinen rehtori poistui kokouksesta klo 16.11.
Puheenjohtaja esitti keskustelun jälkeen, että kunnanhallitus jäävää Pekka Keskitalon asian
käsittelystä ja päätöksenteosta kunnanhallituksessa ja perusteli tätä kuntaliiton muistion ja
kuntaliiton lakimiesten esittämillä perusteilla. Elina Rousu-Karlsen kannatti esitystä.
Muita esityksiä ei tehty.
Birgitta Eira oli poissa kokouksesta klo 16.20-16.25.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kysyi, voiko kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan esityksen, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.
Kunnanhallitus piti tauon klo 16.30-16.40, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous
jatkuu entisellä kokoonpanolla siten että Pekka Keskitalo on saapunut kokoukseen.
Puheenjohtaja keskeytti tämän pykälän käsittelyn ja totesi, että asian käsittely aloitetaan
alusta uudelleen, koska esteellisyysasia tuli esille vasta käsittelyn aikana.
Kunnanhallitus piti tauon klo 16.50-17.40, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja kysyi, onko paikalla esteellisiä henkilöitä.
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Puheenjohtaja totesi, että paikalla on Peltovuoman koulun oppilaan vanhempi ja hänen läheisensä on taksiyrittäjä, joka kuljettaa koulun lapsia.
Hallintojohtaja luki kuntaliiton muistion (22.2.2018) ”Päätöksentekomenettely kouluverkon
muutoksissa” kohdasta 4.2 esteellisyys lautakunnassa ja kunnanhallituksessa seuraavan kohdan ” Esteellisyysarvioinnissa on merkitystä sillä, kuinka konkreettisesta asiasta päätetään.
Jos valmistellaan kouluverkkoa koskevaa ratkaisua ottamatta kantaa yksittäiseen kouluun,
voi ”erityisen hyödyn tai vahingon” edellytys jäädä täyttymättä. Jonkin nimenomaisen koulun lakkauttamista käsiteltäessä tilanne voi olla toinen. KHO:n oikeuskäytännössä esteellisyysarvioinnissa on pantu painoa mm. sille, että valmistellaan koko kuntaa koskevaa koulujärjestelyä. Mitä suppeammasta asiakokonaisuudesta on kysymys, sitä todennäköisempää on
asian käsittelyyn osallistuneen esteellisyys intressijäävinperusteella.
KHO 1998:68: Kun otettiin huomioon, että kysymys oli kunnan kouluolojen
järjestämisestä useampia koulupiirejä yhdistämällä ja että kunnanhallituksen
osalta kysymys on asian valmistelusta, asian ratkaisusta ei asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa ollut ollut odotettavissa A:lle ja hänen lapsilleen erityistä
hyötyä tai vahinkoa hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Suositeltavaa on, että henkilöt, joiden kohdalla intressijäävi tulee arvioitavaksi (henkilön tai
hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun läheisen työpaikka on lakkautusuhan alla olevassa koulussa tai lapsi on oppilaana em. koulussa), oma-aloitteisesti jääväisivät itsensä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa varmuuden vuoksi siinä vaiheessa, kun on selvillä,
mitkä koulut ovat lakkautusuhan alla. Jos henkilö jäävätään lautakunnan/kunnanhallituksen päätöksellä, tähän sisältyisi menettelyvirheen riski, koska hallinto-oikeus/KHO saattaisiolla sitä mieltä, että henkilö ei ole esteellinen.
Hallintojohtaja totesi, että kuntaliiton lakimiehet selvittivät aikaisemmin puhelimessa asiaa
ja totesivat kuultuaan nyt käsittelyssä olevan tilanteen, että intressijääviyttä arvioidessa tulee huomioida kaikki intressit. Kuntaliitto suosittelee, että henkilö jäävää itsensä oma-aloitteisesti, jos hänen lapsensa on pienessä koulussa, joka on lakkautusuhan alla. Lisäksi sillä on
merkitystä intressijääviyttä arvioitaessa, jos läheisellä on taloudellisia etuja tai haittoja koulun lakkautuksesta. Lisäksi merkitystä on sillä, minkä kokoista koulua ollaan lakkauttamassa
siten, että mitä pienempi koulu on kyseessä, sitä painavampi merkitys asialla on esteellisyyttä arvioitaessa. Kuntaliiton johtava lakimies totesi tuolloin em. asiat ja suositteli, että
henkilö jääväisi itse itsensä ja mikäli henkilö ei itse jäävää, toimielimen olisi syytä päättää jäävämisestä.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja kysyi, onko Pekka Keskitalo esteellinen. Keskitalo ilmoitti, että hän ei ole esteellinen. Kunnanhallitus keskusteli asiasta.
Hallintojohtaja luki hallintosäännön 141 §:n ”Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.”
Hallintolain 29 §:n mukaan jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian
käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.
Puheenjohtaja totesi, että toimielin käsittelee Pekka Keskitalon esteellisyyden ja pyysi että
Pekka Keskitalo poistuu kokouksesta. Pekka Keskitalo poistui kokouksesta klo 17.52.
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Puheenjohtaja esitti keskustelun jälkeen, että kunnanhallitus jäävää Pekka Keskitalon asian
käsittelystä ja päätöksenteosta kunnanhallituksessa ja perusteli tätä kuntaliiton muistion ja
kuntaliiton lakimiesten esittämillä perusteilla. Elina Rousu-Karlsen kannatti esitystä.
Ulla Keinovaara esitti seuraavaa: En kannata puheenjohtajan esitystä. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että Ulla Keinovaaran esitys on kannattamattomana rauennut.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on yksimielisesti päättänyt jäävätä Pekka Keskitalon asian käsittelystä ja päätöksenteosta kunnanhallituksessa ja perusteluna on kuntaliiton muistio ja kuntaliiton lakimiesten esittämät perusteet.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti Pekka Keskitalolle, että kunnanhallitus on jäävännyt hänet em. perusteilla.
Kunnanhallitus kutsui hallinnollisen rehtorin asiantuntijana paikalle selvittämään asiaa,
minkä jälkeen hän poistui kokouksesta.
Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila kannatti päätösesitystä.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja totesi, että jätetyt mielipiteet ym. ovat nähtävillä kokouksessa ja että oheismateriaalina jaetut mielipiteet ym. ja vastine laitettaisiin pöytäkirjaan
liitteeksi, minkä kunnanhallitus totesi teknisenä muutoksena.
Ulla Keinovaara teki seuraavan esityksen:
Esitän, että Peltovuoman koulua ei tulisi vielä lakkauttaa eikä luokkia siirrettäisi Hettaan
On tärkeä että koulun toimintaa jatketaan ja asia tutkitaan uudestaan ja opetusta jatketaan
edelleen ja lapset saisivat käydä 0-2 luokat omassa koulussa. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että Ulla Keinovaaran esitys on rauennut kannattamattomana, joten
kunnanhallitus on hyväksynyt yksimielisesti päätösehdotuksen.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa
muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi 1.8.2020 alkaen. Peltovuoman koulun
0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden
2020 alusta.
Selostus
Hallintolain 41 § mukaisesti elinvoimalautakunnan esitys perusteluineen on ollut nähtävillä
kunnanvirastolla, asiasta on järjestetty kuulemistilaisuus 25.11.2019 ja asian vaikutuspiiriin
kuuluvilla on ollut mahdollisuus jättää kirjalliset mielipiteensä asiaan.
Koulun henkilöstön kanssa on käyty yhteistoimintamenettelyn mukaiset toimet.
Oheismateriaalina on yhteenveto jätetyistä mielipiteistä ym. ja vastine niihin.
Päätöshistoria
Elinvoimalautakunta 5.11.2019 § 128 §
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Päätös
Elinvoimalautakunta päätti esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu
lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon
kuuluvaksi 1.1.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät
Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta.
Käsittely
Pentti K. Keskitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Pentti K. Keskitalon
tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leena Palojärvi.
Pigga Keskitalo saapui kokoukseen klo 14.15 ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi.
Päätösesitys (hallinnollinen rehtori):
Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja
opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi
1.1.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta.
Selostus
Talousarviossa 2019 kaikille kunnan toimialoille on tavoitteena ollut tehdä selvitys kunnan
palvelurakenteesta ja toimialojen toimenpide-esitykset. Enontekiön kunta on teettänyt kaikkien kunnan palveluja koskevan palvelurakenneselvityksen Enontekiön kunnan nykytilanteesta ja tulevasta tilanteesta tammi-helmikuussa 2019.
Talousarvion 2019 toimeenpano-ohjeessa on annettu toimialoille tehtäväksi laatia talousarvion sisältämä selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset sekä toteutusaikataulu helmikuun loppuun mennessä. Selvityksistä vastasivat toimialajohtajat ja –vastaavat.
Selvitys on jaettu kunnanhallitukselle 4.2.2019 ja kunnanhallitus on 9.4.2019 käsitellyt kunnan palvelurakenneselvitystä ml. toimialojen esitykset sekä antanut evästyksensä jatkovalmisteluun. Kunnanhallituksessa selvitettiin mm. seuraavia asioita: kunnan ja konsernin henkilöstömitoitukset, opetustoimen palvelutaso ja –verkko, varhaiskasvatuksen palvelutaso ja –
verkko, infrastruktuuri toimialan tulot, päätöksenteon virtaviivaistaminen, prosessien sähköistäminen ja henkilöstöprosessin selkeyttäminen ja tehostaminen. Johtoryhmä ja kuntakonsernin kehittämispaja ovat myös käsitelleet selvitystä.
Selvityksen perusteella kouluverkkoon on perusteltua tehdä muutos Peltovuoman koulun
osalta. Peltovuoman koulussa opetusta järjestetään 0.-2. luokilla.
Hallinnollinen rehtori on tehnyt kouluverkon muutosta koskevan selvityksen (Liite 1). Selvityksen mukaisesti kouluverkkoa tulisi muuttaa Peltovuoman koulun toimintojen osalta. Selvityksen mukaisesti pedagogiset, sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä oppilashuoltopalvelujen parempi saatavuus Peltovuoman koulun oppilaille tukevat kouluverkon muutosta.
Peltovuoman koulussa on tällä hetkellä kuusi oppilasta 0.-2. luokilla. Oppilasennusteen mukaisesti oppilasmäärä pysyy alhaisena pudoten 2025-26 lukuvuonna kolmeen oppilaaseen.
(ennustevälillä alle 10 oppilasta/lukuvuosi). (Liite1)

Pöytäkirja
KUNNANVALTUUSTO

11.3.2020

Sivu
21

2.

Pienen koulun oppilailla on vaikea saavuttaa kaikkia pedagogisia tavoitteita, mitä voimassa
oleva opetussuunnitelma vaatii. Samoin pienen koulun oppilaiden sosiaalisten suhteiden vähyys voi vaarantaa oppilaiden sosiaalisen kehityksen. Edellä mainituista seikoista on liitteessä
2 olevassa selvityksessä.
Peltovuoman koulun nettomenot v. 2018 olivat 140 000 €. Vuodelle 2019 nettomenot on
budjetoitu saman suuruisiksi. Kouluverkon muutoksen jälkeen v. 2020 alkaen voitaisiin suurin osa näistä menoista suunnata tehokkaammin koko opetustoimen käyttöön (liite 3).
Kouluverkon muutos koskisi Peltovuoman koulua siten, että Peltovuoman koulun oppilaat
siirtyisivät kevätlukukauden 2020 alusta lähtien (1.1.2020) Hetan yhtenäisen peruskoulun
oppilaiksi.
Peltovuoman koulun luokanopettajat siirtyisivät Hetan yhtenäisen peruskoulun opettajiksi
1.1.2020 lähtien.
Osallisille varataan hallintolain mukaan mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä annetaan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Tästä mahdollisuudesta kunta tiedottaa erikseen.
Hallintosäännön 21 §:n 6 kohdan mukaan lautakunta päättää talousarvion puitteissa tehtäväalueiden palvelurakenteista sekä niiden muutoksista. Valtuusto päättää keskeisimmistä
palvelurakenteista ja niiden muutoksista.
Liitteet
1 Kouluverkon muutos –selvitys
2 Arviointi kouluverkon muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista
3 Arviointi taloudellisista vaikutuksista kouluverkon muutoksessa
4 Mielipiteet ja vastineet
5 Eriävä mielipide
Oheismateriaali
Kysymyksiä ja vastauksia asiakirja
Valmistelija
Kunnanjohtaja, hallinnollinen rehtori, hallintojohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei merkittäviä vaikutuksia
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
Hallinnollinen rehtori
Henkilöstöjohtaja
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17 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
Kunnanjohtaja toi tiedoksi seuraavat asiat:
-Kuntalaisfoorumi 16.3.2020, hyvinvointikeskus
-Koulutus kunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille ihmisoikeuksista 20.3. klo 13-14
Valtuustoaloitteet
Santeri Kirkkala
Esitän, että metsästäjäntutkinto otetaan osaksi paikallista opetussuunnitelmaa.
Satu-Marja Eira-Keskitalo
Samat asiakirjat varavaltuutetuille ajoissa kuin valtuutetuillekin.
Selostus
Kunnan hallintosääntö 120 §
”Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Kunnallisvalitus
- §:t 12, 13, 14, 15, 16.
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen
tai päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus
on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
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Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä
postiin niin ajoissa, että se
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei
myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä
saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Käyntiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Telefax: 016 556 229
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Muutoksenhakukielto
- §:t 8, 9, 10, 11, 17.
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen

