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Kokousaika Keskiviikko 13.11.2019 klo 17.00-18.00  

(valtuustoseminaari klo 15.00) 
 
Kokouspaikka  Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Saapuvilla olleet jäsenet Alamattila Jaakko   Kultima Unto 
  Alatörmänen Seppo   Kurkela Outi 
  Eira Birgitta   Mäkitalo Taru 
   Hautamäki Helinä   Mäntyvaara Juha-Pekka 
  Juuso Piia   Näkkäläjärvi Janne 
  Keinovaara Ulla  Palojärvi Leena 
  Keskitalo Pentti K.  Ranta Hannu 
  Kirkkala Santeri  Rousu-Karlsen Elina 
  Kultima Elli-Marja  Palojärvi Oula-Matti, vv.  
      
   
Muut saapuvilla olleet Rantapelkonen Jari, kunnanjohtaja 
  Karisaari Leni, pöytäkirjanpitäjä 
  Hettula Veli-Matti, Tunturi-Lapin kehitys ry:n toiminnanjohtaja (§ 44) 

nuorisovaltuuston edustaja  
Risto Heidi, vammaisneuvoston edustaja  
Syväjärvi Ulla-Maija, vanhusneuvoston edustaja 

   
   
 
Asiat  43 § -  48 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari   

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Ulla Keinovaara  Outi Kurkela 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   20.11.2019  
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Asialista  
 

43 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
44 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
45 § Eroaminen luottamustoimesta / Taipalus 
46 § Uuden varavaltuutetun määrääminen / Lehto 
47 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020 
48 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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43 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi. 
 
Käsittely 
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Unto Kultima on ilmoittanut esteen, mut-
ta hänen tilalle ei ole saatu varavaltuutettua.  Janne Näkkäläjärvi on ilmoittanut esteen ja 
hänen tilalle on saatu Oula-Matti Palojärvi. Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 16 
valtuutettua ja varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen. 
 
Selostus 
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 6.11.2019 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 val-
tuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 
 
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään 
päätösvaltainen. 
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44 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
 

Päätös 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ulla Keinovaara ja Outi Kurkela.  
Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja kertoi 
yhdistyksen toiminnasta.  
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Ulla Keinovaaraa ja Helinä Hautamäki Outi 
Kurkelaa.  
 
Selostus 
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 20.11.2019 klo 14 
mennessä.  
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien 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 tar-
kastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräai-
kaan mennessä.  
 
Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osal-
taan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 
 
Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouk-
sen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteelli-
siä 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 nii-
den kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös 
valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 
 
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireelli-
senä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsus-
sa. 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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45 § Eroaminen luottamustoimesta / Taipalus 
  
Päätös 
Kunnanvaltuusto päätti todeta Esa Taipaluksen menettäneen vaalikelpoisuutensa Enonteki-
ön kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi, jolloin hänen luottamustoimen-
sa päättyvät.   
 
Valtuusto valitsi yksimielisesti Esa Taipaluksen tilalle jäseneksi keskusvaalilautakuntaan Keijo 
Parviaisen.  
 
Käsittely 
Outi Kurkela esitti keskusvaalilautakunnan jäseneksi Keijo Parviaista.  
 
Päätöshistoria 
Kunnanhallitus 11.11.2019 § 216 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toteaa Esa Taipaluksen menettäneen vaa-
likelpoisuutensa Enontekiön kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi, jolloin 
hänen luottamustoimensa päättyvät.   
 
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen Esa Tai-
paluksen tilalle keskusvaalilautakuntaan. 
 
Selostus 
Esa Taipalus on toimittanut sähköpostin, jossa hän toteaa, ettei voi toimia keskusvaalilauta-
kunnassa paikkakunnalta muuton johdosta.  
 
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano on seuraava: 
Jäsenet 
Kalevi Keskitalo, pj. 
Säde Hautamäki, vpj. 
Pirita Palismaa 
Esa Taipalus 
Rami Niemelä 

 
Varajäsenet 
Marja-Leena Vieltojärvi 
Janne Näkkäläjärvi 
Satu Labba 
Eija Huhtaniska  
Ari Keskitalo 
Veikko Veijo 
Saijamaaret Kanerva 
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Vaalilain 13 §:n mukaan Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskus-
vaalilautakunta. 

 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta 
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajä-
senet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että 
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa 
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle 
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen eh-
dokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. 
 
Kuntalaki 78 § ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin 
toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös 
pannaan täytäntöön heti.” 
 
Valmistelija  
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutuksia 
 
Tiedoksi 
Esa Taipalus 
Keijo Parviainen 
Luottamushenkilökortisto 
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46 § Uuden varavaltuutetun määrääminen / Lehto 
 

Päätös 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 
 
Päätöshistoria 
Kunnanhallitus 11.11.2019 § 217 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 14.55.-15.03, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi 
kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  
 

 Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston puheenjohtaja kehottaa keskus-
vaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Olli Lehdon tilalle.  
 
Selostus 
Edesmennyt Olli Lehto on toiminut Vihreän liiton varavaltuutettuna. 

Vaalilain 93 §:n mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää va-
jaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä 
uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti. 

Valmistelija  
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutuksia.  

Tiedoksi 
Kunnanvaltuusto 
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47 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020 

Päätös 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  
 
Päätöshistoria  
Kunnanhallitus 11.11.2019 § 215 
 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

  
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit 
hyväksytään seuraavasti:  

 yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %  

 vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %  

 muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %  

 rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 %  

 voimalaitos 0,93 %  

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %  

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

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodel-
le 2020 hyväksytään 21,25 %.  
 
Selostus  
Kuntalain 111 §:n mukaan Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 
päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-
rusteista.  

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a § mukaan kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa Ve-
rohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveropro-
sentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 
Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myön-
tämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tu-
loveroprosenttia. 

Kiinteistöverolain 11 § mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien 
suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se 
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosen-
tin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle 
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Kiinteistöveron kohteena 
on kiinteistö, joiksi luetaan 
 - tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 
 - erottamaton määräala ja 
 - varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat.  
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Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2020 ovat seuraavat:  
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 % 

  - Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä 0,41 – 1,00 % 
  - Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välille 0,93-2,00 %  

- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin välille 2,00 – 6,00 % 
- Yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00-2,00 % 
- Voimalaitosten veroprosentin välille 0,93-3,10.  
 
 
Enontekiön kunnan vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:  
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00% 
- voimalaitos 0,90 % 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 %  
 
Tuloveroprosentti on vuonna 2019 ollut 21,25.  
 
Ennakkoarvion mukaan vuonna 2019 verotulot olisivat yhteensä 6,233 milj. euroa, josta 
- kunnallisveroa kertyy arviolta 5,004 milj. euroa, 
- maksuunpantua kiinteistöveroa 0,837 milj. euroa, 
- yhteisöveroa 0,392 milj. euroa.   
 
Verotulokertymä vuodelle 2020 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntaliiton veroennuste-
kehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallinnon verotilasto eli ns. 
maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Ve-
rohallinnon ennakkotietoja. Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja 
tilityserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot.  

  
Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2020 yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt on vapau-
tettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten kiinteistöveroaste määritellään yleisen kiin-
teistöveroasteen alarajan mukaan, samoin kuin valtion omistamien suojelu- ja erämaa-
alueidenkin veroaste. Valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueiden veroaste määritellään 
erikseen, vaikka ne verottajan tulkinnan mukaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja 
ovat siten verotusarvoltaan nollan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin 
hyvä, että veroaste on määritetty.  
 
Vuoden 2020 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja kiinteistövero-
prosenteilla kuin vuonna 2019.  
 
Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2020 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 5,290 euroa. 
Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2020 on arvioitu 0,830 milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 
0,40 milj. euroa. Näin ollen kunnan verotulokertymäarvio vuodelle 2020 on 6,520 milj. euroa.  
 
Kunnan tuloveroprosentin muutos 0,25 % -yksiköllä lisäisi tuloverojen määrää n. 60 000 eu-
roa. Lapin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on v. 2019 20,94 ja koko maan 19,88. 
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Oheismateriaali 
Kuntien veroprosentit 2019  
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Vaikutukset myönteisiä.  
 
Tiedoksi 
Verohallinto 
Kuntaliitto 
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48 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
 

Santeri Kirkkala toi tiedoksi, että koulut ovat valinneet henkilöt nuorisovaltuustoon toiminta-
säännön mukaisesti.  
 
Birgitta Eira vammaisneuvoston osalta pyysi valtuutetuilta terveisiä vammaisneuvostolle.  
 
Outi Kurkela toi tiedoksi vanhusneuvoston toimintaa mm. henkilöstöjohtajan vierailun koko-
uksessa, vanhusneuvosto osallistui Inarin Sajoksessa pidettyyn Ikäihmisten palvelut  
–kokoukseen, Voimaa vanhuuteen työryhmä on tehnyt vanhusten hyväksyi hyvää työtä ja 
tekee edelleen mm. hankkii 2-3 monitoimilaitetta ikäihmisille ja vanhusneuvosto osallistui 
etänä Vanhusneuvostopäivään, joka käsitteli mm. vanhusten digipalveluita ja niiden savutet-
tavuutta.  
  
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi valtuustolle seuraavat asiat: 
-Kuulemistilaisuus/Peltovuoman koulun osalta on päätetty siirtää pidettäväksi 25.11. klo 18 
(aikaisempi päivä 14.11.) 
-Miten kuntakeskuksen Hetan kyläkuvaa tulisi kehittää –työpaja kuntalaisille, yrittäjille ja yh-
distyksille 28.11. klo 13. 
-Valtuutetut ja kuntalaiset  toivotetaan tervetulleiksi käymään virastolla, soittamaan tai lä-
hettämään sähköpostia asioista, joista halutaan keskustella.  
 
Valtuustoaloitteet 
Taru Mäkitalo 
-Esitän, että valtuustoaloitteet käsitellään 3 kk:n välein etteivät jäisi roikkumaan. 
 
Birgitta Eira 
-Luottamushenkilöorganisaation palkkiosäännön päivittäminen ja kehittäminen siten, että 
luottamushenkilöiden kouluttaminen ja aktiivisuus vaikuttavat positiivisesti palkkion suuruu-
teen.  
 
Hannu Ranta 
- Enontekiön kunnan tonttien markkinointia on tehostettava. Kunnalla on yli 40 tonttia 
myymättä erityisesti Hetassa mutta myös muissa kylissä. Tontit ovat olleet jo vuosia myy-
mättä. Esitän, että kaavoitussuunnitelma, maankäyttösuunnitelma tai maankäyttöpolitiikka 
on tehtävä. 
-Enontekiöllä kesämatkailu ylittää talvimatkailun yöpymistilastojen mukaan. Enontekiöllä on 
kuitenkin 8 vuodenaikaa. Muidenkin vuodenaikojen matkailua on kehitettävä. Esitän, että 
matkailun kehittämissuunnitelma laaditaan.  
 
Leena Palojärvi 
-Suomalaisen maidon ja lähiruuan käyttäminen Enontekiön kunnan toimipisteissä 
Esitän periaatepäätöstä, että Enontekiön kunnan toimipisteissä, mm. kouluissa, päivähoidos-
sa ja vanhustenpalveluissa tarjotaan vain suomalaista maitoa, sekä lähellä tuotettavia lihaa, 
kalaa ja kasviksia.  
 
-Saamen kielislisän maksaminen. Esitän, että Enontekiön kunnan palveluksessa oleville, joilta 
työn suorittamisen kannalta vaaditaan saamenkielentaito, maksetaan kielilisää 250,- kuu-
kaudessa. Esitän, että tämä aloite käsitellään viipymättä.  
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Selostus 
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset:   
 
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 an-
netaan puheenjohtajalle. 

 
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Val-
tuusto 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 käsitel-
ty loppuun.” 
 

  



  Pöytäkirja    Sivu  7. 
  KUNNANVALTUUSTO  13.11.2019    13  

 

 
 

MUUTOKSENHAKUOHJEET  

 
Kunnallisvalitus 

- §:t 45,47. 
 
Kunnallisvalitusohje 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusoikeus 
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asi-
anosainen) 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 en-
nen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-
sestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämi-
sestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju-
hannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen. 
 
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. Vas-
taavasti 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 an-
taa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähkö-
postiosoite. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin pää-
tökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perus-
teet, 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 jäl-
jennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu 
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin va-
littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos mää-
räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jäl-
keen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viras-
ton aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä 
postiin niin ajoissa, että se 
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakir-
jan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vas-
taanottolaitteessa 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 asiakir-
jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät ar-
kaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa 
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kun-
nallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 eu-
roa.  
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 tuomiois-
tuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomiois-
tuinmaksulain 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 43,44,46.48. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 


