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ASIALISTA  

 

20 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

21 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

22 § Arviointikertomus 

23 § Vuoden 2018 tilinpäätös 

24 § Hallinnollisen rehtorin viran täyttäminen 

25 § Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 

26 § Virasto-organisaatio 

27 § Hallintosäännön hyväksyminen 

28 § Vaalikelpoisuus kunnallisiin toimielimiin 

29 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

30 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 

vaali 

31 § Elinvoimalautakunnan vaali  

32 § Hyvinvointilautakunnan vaali   

33 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 20 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Hannu Rannan tilalle on 

kutsuttu Oula-Matti Palojärvi. Puheenjohtaja totesi, että Santeri Kirkkala on 

ilmoittanut myöhästyvänsä. Edelleen puheenjohtaja totesi, että tällä hetkellä 

paikalla on 16 valtuutettua tai varavaltuutettua, joten kokous on päätösval-

tainen. 

 

Selostus 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 6.6.2019 ja toimitettu sa-

mana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

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

 

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

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 

 

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

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 21 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Elina Rousu-Karlsen ja 

Jaakko Alamattila. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksi-

mielisesti kunnanhallituksen 13.6.2019 käsittelemällä tilinpäätökseen liitty-

vällä tarkennetulla esityksellä. 

 

Merkitään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.  

 

Käsittely 

Helinä Hautamäki esitti pöytäkirjantarkastajaksi Elina Rousu-Karlsen ja Elli-

Maria Kultima Jaakko Alamattilaa.  

 

Jaakko Alamattila esitti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaski-

joina, minkä puheenjohtaja totesi.  

 

Selostus 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

20.6.2019 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

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

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 
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Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 22 § Arviointikertomus 2018 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Birgitta Eira esitteli tilintarkastusker-

tomuksen ja arviointikertomuksen. 

 

Merkitään, että Santeri Kirkkala saapui kokoukseen klo 16.15 tämän pykälän 

käsittelyn alussa.  

 

Päätöshistoria  

Tarkastuslautakunta 7.6.2019 13 §  

   

Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2018 arviointikertomuksen ja allekir-

joittaa sen valmistuttua. 

 

Päätös:  

Tarkastuslautakunta laati, hyväksyi ja allekirjoitti arviointikerto- 

muksen vuodelta 2018 sekä päätti jättää arviointikertomuksen kunnan 

valtuustolle tiedoksi. 

 

Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomuk-

seen syyskuun loppuun 2019 mennessä. 

 

Liite   

1 Arviointikertomus 2018 
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Kvalt 23 § Vuoden 2018 tilinpäätös 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. 

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 

kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtävä-

alueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2018 seuraavat käyttötalouden 

ylitykset ja investointiosan ylityksen: 

- Kulttuuri 5 000 euroa 

- Opetus 20 000 euroa 

- Perusturva 154 000 euroa  

- Viestintä 3 000 euroa 

- Lapin  Sähkövoima Oy, Kemijoki Oy:n lainanlyhennys 3 000 euroa.  

 

Kunnanvaltuusto päätti, että tilikauden 2018 tulos 181.015,12 € (ylijäämä) 

jätetään tilikauden ylijäämä –tilille. 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisluontoisia 

korjauksia. 

 

Käsittely  

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on 13.6.2019 käsitellyt vuoden 2018 

tilinpäätöksen osalta tarkennuksen esitykseen. Kunnanhallitus esittää kunnan-

valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä seuraavat 

käyttötalouden ylitykset ja investointiosan ylityksen: 

- Kulttuuri 5 000 euroa 

- Opetus 20 000 euroa 

- Perusturva 154 000 euroa  

- Viestintä 3 000 euroa 

- Lapin  Sähkövoima Oy, Kemijoki Oy:n lainanlyhennys 3 000 euroa.  

 

Valtuutetuille jaettiin kunnanhallituksen em. pykälä 13.6.2019. 

Puheenjohtaja totesi, että em. ylitykset hyväksytään yksimielisesti, minkä 

valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen 

keskeisen sisällön. 

 

Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen kertoi opetuksen toimialan henkilöstötaulukon 

osalta, että aikaisemmat vuodet sisältävät myös varhaiskasvatuksen ym. henki-

löstömäärät.  

Päätös 

 

Päätöshistoria  

Tarkastuslautakunta 7.6.2019 15 § 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

 

Tarkastuslautakunnan tulee 

-  saattaa tilintarkastuskertomus valtuustolle tiedoksi mahdollisen  
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lausunnon kera 

 

-  esittää kannanottonsa siitä, onko vuoden 2018 tilinpäätös hyväksyt- 

tävissä 

  

-  esittää kannanottonsa siitä, onko kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 

toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille  myön-

nettävä vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018. 

 

Ehdotus:   

Tarkastuslautakunta tekee esityksensä valtuustolle. 

 

Päätös: 

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi 

tilintarkastuskertomuksen. 

 

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta esittää myönnettä-

väksi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 

jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 

31.12.2018. 

 

Kunnanhallitus 13.5.2019 121 §  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää 

- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2018 tulos 181.015,12 € (yli-

jäämä) jätetään tilikauden ylijäämä –tilille 

- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauk-

sia. 

 

Kunnanhallitus päättää, että konsernitilipäätöksen osat käsitellään kunnan-

hallituksessa myöhemmin ja liitetään tilinpäätösasiakirjaan. 

 

Käsittely 

Kunnanhallitus kävi läpi tilinpäätösasiakirjan ml. konsernitilinpäätöksen. 

 

Selostus 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituk-

sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maa-

liskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. 

Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen val-

tuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun lop-

puun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma 

ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 

toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kun-

nan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. 

Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpää-

töksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai por-
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mestari. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakon-

sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien 

sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään 

lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin 

varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys val-

tuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa 

ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellai-

sista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, 

jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai 

rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä 

tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kat-

tamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden 

tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuun-

nitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on 

toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tar-

kastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tili-

kauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

 

Tilinpäätöksen 2018 keskeinen sisältö on esitelty kunnanhallituksessa 

25.4.2019. 

  

Liite  

2 Tilinpäätös 2018  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Liite  

2 Tilinpäätös 2018 

3 Tilintarkastuskertomus 2018  

 

Tiedoksi  

Lautakunnat 

Vastuuviranhaltijat  

Kirjanpito 
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Kvalt 24 § Hallinnollisen rehtorin viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita hallinnollisen rehtorin virkaan 

Riitta Peltovuoman.  

Käsittely 

Keskustelun aluksi Taru Mäkitalo esitti, että virkaan valitaan Riitta Pelto-

vuoma. Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo, Jaakko Alamattila, Santeri 

Kirkkala ja Helinä Hautamäki kannattivat esitystä.  

Keskustelun kuluessa Elina Rousu-Karlsen totesi olevansa kunnanhallituksen 

esityksen takana että virka laitetaan uudelleen auki. Outi Kurkela kannatti 

esitystä.   

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi esitykset ja 

esitti, että ensiksi on selvitettävä laitetaanko virka uudelleen auki vai 

ei, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Puheenjohtaja esitti, että suo-

ritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituk-

sen esitystä viran laittamisesta uudelleen auki äänestävät ”jaa” ja ne jotka 

eivät kannata viran laittamista uudelleen auki, äänestävät ”ei”. Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 

5 ”jaa” ääntä (Birgitta Eira, Unto Kultima, Outi Kurkela, Leena Palojärvi, 

Elina Rousu-Karlsen) ja 12 ”ei” ääntä (Jaakko Alamattila, Seppo Alatörmänen, 

Helinä Hautamäki, Piia Juuso, Ulla Keinovaara, Pentti Keskitalo, Santeri 

Kirkkala, Elli-Maria Kultima, Taru Mäkitalo, Juha-Pekka Mäntyvaara, Janne 

Näkkäläjärvi, Oula-Matti Palojärvi). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on 

hyväksynyt, että virkaa ei laiteta uudelleen auki.  

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on esi-

tetty, että virkaan valitaan Riitta Peltovuoma ja että muita esityksiä ei 

ole tullut, joten kunnanvaltuusto on yksimielisesti päättänyt valita hallin-

nollisen rehtorin virkaan Riitta Peltovuoman.  

Puheenjohtaja esitti, että pidetään tauko. Kunnanvaltuusto piti tauon klo 

17.35-17.40. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, et-

tä kokous jatkuu samalla kokoonpanolla.  

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 13.5.2019 120 §  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että hallin-

nollisen rehtorin virka laitetaan uudelleen auki.  

Käsittely 

Kunnanjohtaja totesi haastatteluryhmän kannan: Haastattelun ja ansiovertai-

luun perusturvan kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmän kanta valitta-

vaksi hallinnolliseksi rehtoriksi on Riitta Peltovuoma. 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee hallin-

nollisen rehtorin virkaan Riitta Peltovuoman. Jaakko Alamattila kannatti 

esitystä. 

 

Elina Rousu-Karlsen esitti, että hallinnollisen rehtorin virka laitetaan uu-
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delleen auki. Outi Kurkela, Unto Kultima ja Leena Palojärvi kannattivat esi-

tystä.  

Hallintojohtaja toi kunnanhallitukselle tiedoksi, että laissa kunnallisessa 

viranhaltijassa 2 luvussa pykälässä 4 todetaan: ”Virkasuhteeseen ottamisesta 

päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamises-

ta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.” 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 17.17-17.29, minkä jälkeen puheenjoh-

taja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla ilman Birgitta Eiraa.  

Merkitään, että Birgitta Eira saapui paikalle klo 18.31. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska on 

tehty ehdotus hallinnollisen rehtorin viran laittamisesta uudelleen auki, 

suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat sillä kannalla, 

että virkaa ei laiteta uudelleen auki äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannatta-

vat Elina Rousu-Karlsenin esitystä viran laittamisesta uudelleen auki, ää-

nestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa ää-

nestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamattila, Elli-Maria Kultima, 

Janne Näkkäläjärvi) ja 4 ”ei” ääntä (Unto Kultima, Outi Kurkela, Leena Palo-

järvi, Elina Rousu-Kalsen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päät-

ti, että esitetään valtuustolle, että hallinnollisen rehtorin virka laite-

taan uudelleen auki.   

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)   

Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 25.3.2019 § 66 päättänyt muuttaa rehtorin virkanimikkeeksi 

hallinnollinen rehtori, hyväksyä rehtorin kelpoisuusvaatimukset hakuilmoituk-

sen mukaisina sekä sovellettavaksi virka- ja työehtosopimukseksi KVTESin.  

Edelleen kunnanhallitus on laittanut viran haettavaksi alla olevalla viranha-

kuilmoituksella:  

 

”Enontekiön kunta hakee hallinnollista rehtoria toistaiseksi voimassaolevaan 

virkasuhteeseen 1.6.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. 

  

Hallinnollisen rehtorin tehtävään kuuluvat Enontekiön kunnan koulujen rehto-

rin tehtävät (peruskoulut ja lukio). Lisäksi hallinnollinen rehtori vastaa 

Enontekiön kunnan opetustoimen toimialasta ja sen toiminnasta sekä kehittämi-

sestä ml. opetustoimen asioiden valmistelu ja esittely lautakunnalle sekä 

päätösten täytäntöönpano.  

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-

muksista annetun asetuksen (986/98) 2§:n mukaisesti. Lisäksi kelpoisuusvaati-

muksena on kokemusta rehtorin tehtävistä. 

 

Arvostamme kehityshakuisuuden sekä hyvien yhteistyötaitojen lisäksi monipuo-

lista aikaisempaa työkokemusta opetustoimen hallinnollisissa tehtävissä. Saa-

men kielen taito katsotaan eduksi.  

 

Enontekiön kunta on savuton työpaikka. 

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus ter-

veydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote 30 päivän 

kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.  
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Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

 

HAKEMUKSET: Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoi-

suuden osoittavat todistukset tulee toimittaa viimeistään 

26.4 kello 12.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön kunnan-

hallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Sähköpostitse: 

kirjaamo@enontekio.fi,  

 Kuntarekry.fi 

 

TYÖEHDOT: KVTES. Tehtävään määritetään kokonaispalkka ja tehtävässä 

noudatettava työaikamuoto on kokonaistyöaika. Hakijalta 

pyydetään palkkatoive. 

 

LISÄTIETOJA Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen 

  jari.rantapelkonen@enontekio.fi” 

 

Virka on ollut haettavana 1.4.- 26.4.2019 (klo 12) välisen ajan. Virkaa haki 

määräaikaan mennessä kolme henkilöä.  

Kunnanhallitus päätti 25.4.2019 haastatteluaikatauluksi 8.5.2019 klo 9 ja 

varapäiväksi 9.5.2019 klo 9 ja että haastatteluryhmänä toimii valtuuston pu-

heenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, hallinto-

johtaja ja henkilöstöjohtaja. Valtuutetut voivat halutessaan osallistua haas-

tatteluun. 

 

Haastattelut pidetään 8.5.2019.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

 

Liite 

4 Yhteenveto hakijoista (tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Liite 

4 Yhteenveto hakijoista (tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen) 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:jari.rantapelkonen@enontekio.fi
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Kvalt 25 § Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä selostusosassa olevan kuvan 

mukaisen Enontekiö-mallin kunnan luottamushenkilöorganisaatioksi, joka sisäl-

tää kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi kaksi lautakuntaa 

(elinvoima ja hyvinvointi), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet, kuntakonser-

nin kehittämispajan, kuntalaisfoorumin, yhdistysfoorumin ja yritysfoorumin.   

 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti, että malliin voidaan tehdä muutoksia, jotka 

parantavat mallia ja sen toimivuutta.  

 

Kunnanvaltuusto päätti, että tehdään tekniset korjaukset kuvaan.  

 

Käsittely 

Helinä Hautamäki esitti, että kuntakonsernin kehittämispaja laajennettaisiin 

koskemaan kaikkia valtuutettuja. Puheenjohtaja totesi, että asia kuuluu hal-

lintosäännön käsittelyyn ja totesi, että asia tuodaan siellä esille.  

Birgitta Eira totesi, että kuvassa on toimielinten valtuutettujen määrät 

erit kuin on päätetty aikaisemmin. 

Puheenjohtaja totesi, että tekniset virheet kuvaan korjataan, minkä valtuus-

to hyväksyi yksimielisesti.  

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 13.5.2019 122 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy selos-

tusosassa olevan kuvan mukaisen Enontekiö-mallin kunnan luottamushenkilöorga-

nisaatioksi, joka sisältää kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten li-

säksi kaksi lautakuntaa (elinvoima ja hyvinvointi), kuntalain mukaiset vai-

kuttajaelimet, kuntakonsernin kehittämispajan, kuntalaisfoorumin, yhdistys-

foorumin ja yritysfoorumin.   

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että malliin voidaan 

tehdä muutoksia, jotka parantavat mallia ja sen toimivuutta.  

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto päätti 17.5.2017 hyväksyä 1.6.2017 alkaen Enontekiö-mallin 

kunnan luottamushenkilöorganisaatioksi, joka sisältää kuntalain mukaisten 

pakollisten toimielinten lisäksi kaksi lautakuntaa (elinvoima ja hyvinvoin-

ti), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet sekä kuntalaisfoorumin, yhdistysfoo-

rumin, yritysfoorumin. Kunnanvaltuusto päätti samalla, että Enontekiö-malli 

toteutetaan kahden vuoden kokeiluna.  

 

Nyt esitettävä luottamushenkilöorganisaatio on em. mallin mukainen täydennet-

tynä kuntakonsernin kehittämispajalla.  
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Kuva. Luottamushenkilöorganisaatio (Enontekiö-malli) 

 

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2016, mutta useita säännöksiä sovelletaan 

1.6.2017 lukien uusien valtuustojen toimikauden alusta lukien.  Tuolloin voi-

maan tulevia lainkohtia ovat erityisesti kunnan luottamushenkilöhallintoon, 

päätöksentekoon, johtamiseen ja kunnan asukkaiden osallistumisoikeuteen liit-

tyvät säädökset. 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus 

ja tarkastuslautakunta.  

 

Uudessa kuntalaissa vanhusneuvoston lisäksi pakollisiksi vaikuttamistoimieli-

miksi on säädetty nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Toimijoista pakollisia 

ovat joko kunnanjohtaja tai pormestari. Johtamisen välineistä pakollisia ovat 

kuntastrategia, kunnan hallintosääntö ja kunnanjohtajan johtajasopimus. 

 

Valtuusto voi lisäksi asettaa: 

 

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valio-

kuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan. 

 

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa 

toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. 

 

Uusi kuntalaki ei sääntele, mitä muita toimielimiä tai kuinka monta niitä 

kunnassa on oltava. Erityislainsäädäntö voi määrätä, että tiettyä tehtävää 

varten on perustettava kunnallinen viranomainen. Kunta voi tällöin päättää, 

mikä toimielin tehtävästä huolehtii. Yleisimmin erityislainsäädännön mukai-

sesta tehtävästä vastaa lautakunta, mutta toimielin voi olla myös kuntien 

yhteinen lautakunta tai valiokunta. Kuntalaki ei myöskään sääntele, miten 

toimielimet kunnassa on organisoitava.  
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Kuntalaki (31 §) tunnistaa nyt ensimmäistä kertaa vaihtoehtoiset toimielinor-

ganisaation mallit, joita ovat vakiintuneen perusmallin lisäksi valiokunta-

malli ja puheenjohtajamalli. Nämä ovat laissa annettuja esimerkkejä organi-

saatiomalleista, eli muutkin mallit ovat mahdollisia. Kuntalain tarkoituksena 

ei ole asettaa esteitä kuntien omalle kehitystyölle. Kunnat voivat siten ke-

hittää organisaatiomallejaan vapaasti ja paikallisiin olosuhteisiin sopivalla 

tavalla. Myös edellä mainittujen tapojen edelleen kehittäminen on mahdollis-

ta. 

  

Valtuutettujen lukumääräksi on Enontekiöllä päätetty 17 valtuutettua, joka on 

suurempi kuin kuntalaissa säädetty vähimmäismäärä (13) enintään 5000 asukkaan 

kunnissa. Valtuuston koko, toimielinorganisaatiomalli, johtamismalli, puheen-

johtajien asema sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat sidok-

sissa toisiinsa. 

 

Kunnan johtamisessa aiempaa enemmän korostuu kunnan oma strateginen johtami-

nen ja tavoitteiden selkeys. Kunnan omien vahvuuksien hyödyntäminen ja mah-

dollisuuksien realisointi on riippuvainen johtamisesta. Kunnan johtamisessa 

poliittisen ja ammatillisen johdon roolit, selkeä vastuunjako sekä vuorovai-

kutukseen perustuva yhteistyö ja luottamus ovat olennaisia tekijöitä onnistu-

misen kannalta. 

 

Huomattava on, että mitkään mallit eivät sinänsä takaa hyvää johtamista. Hy-

vän johtamisen onnistuminen edellyttää ymmärrystä johtamisen tärkeydestä sekä 

kykyä toteuttaa johtajuutta vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

 

Uusi kuntalaki asettaa sekä luottamushenkilöorganisaation että viranhaltija-

organisaation uusien haasteiden eteen. Organisaatiorakenteen tulisi edesaut-

taa mahdollisimman hyvin kuntakonsernin strategisten päämäärien saavuttamista 

ja palvelutehtävien toteuttamista. Maakuntahallinto vaikuttaa suoraan kunnan 

tehtäviin ja päätöksentekojärjestelmän on syytä uudistua kunnan uusien tehtä-

vien mukaiseksi. 

 

Uuden kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus 

osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta 

monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kuntalais-

ten osallistuminen on merkittävä osa kunnan johtamisjärjestelmää ja valtuus-

ton on otettava kantaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-

sien kokonaisuuteen. 

 

Kuntademokratia on perinteisesti nähty vallankäytön ja vain edustuksellisen 

demokratian näkökulmasta, mikä osaltaan heikentää kuntalaisten kiinnostusta 

ja luottamusta päätöksentekoa kohtaan. Kuntademokratian toimivuus haastaa nyt 

ottamaan huomioon kuntalaisen suoran ja jatkuvan vaikuttamisen entistä enem-

män sekä varaamaan riittävät resurssit osallistumisen toteuttamiselle päätök-

sentekoprosesseissa. Näin täydennetään edustuksellista demokratiaa ja turva-

taan kuntalaisten halu vaikuttaa yhteisiin asioihin. 

 

Edustuksellisen demokratian lisäksi kunnassa on siis huolehdittava siitä, 

että muita kuntalaisten, asiakkaiden ja yhteisöjen osallistumisen ja vaikut-

tamisen muotoja uudistetaan ja laajennetaan. Viranhaltija- ja luottamushenki-

löorganisaatioilla tulee olla jatkossa valmiudet suoran demokratian ja asia-

kasdemokratian tarpeen tunnistamiseen ja erityisesti asiakkaan eli kuntalai-

sen osallistamiseen.  
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Lähtökohtana tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä organisaa-

tiorakenne huomioiden pienen kunnan rajalliset henkilöstöresurssit ja ketterä 

päätöksenteko. Selkeä luottamushenkilöorganisaatio edistää työnjakoa päätök-

sentekijöiden ja viranhaltijoiden välillä. Organisaation virtaviivaistamisel-

la vähennetään valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanoon kuluvaa työtä. Ta-

voitteena tulisikin olla päätöksentekojärjestelmän yksinkertaistaminen siten, 

että asioiden moninkertaista käsittelyä vältetään ja rutiiniluonteisissa ja 

operatiivisissa asioissa toimivaltaa siirretään viranhaltijajohdolle.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 
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Kvalt 26 § Virasto-organisaatio 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selvitti virasto-organisaatiota.  

 

Keskustelun kuluessa henkilöstöjohtaja Matti Ikonen selvitti hyvinvointipro-

sessia ja toimintaa.  

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 3.6.2019 136 §  

Virasto-organisaatiomallin hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: 

Virasto-organisaatio hyväksytään kahden vuoden kokeiluna.  

 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 16.50-17.00, minkä jälkeen puheen-

johtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla lukuunottamatta 

Birgitta Eiraa, joka poistui tauon aikana.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan virasto-organisaatio-mallin 

3.6.2019 lukien ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja tuo-

da tarvittavat asiat päätettäväksi.  

 

Kunnanhallitus päättää, että talousarvioon tehtävät määrärahasiirrot toteute-

taan 1.1.2020, joten siltä osin täytäntöönpano perusterveydenhuollon, eri-

koissairaanhoidon ja palo- ja pelastustoimen osalta siirtyy em. ajankohtaan.  

 

Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle tehdä teknisluotoiset korja-

ukset virasto-organisaatioon.  

 

Kunnanhallitus päättää viedä asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

 

Selostus  

Virasto-organisaatiota johtaa kunnanjohtaja. Organisaatio jakaantuu palvelu-

aloihin ja toimialoihin. Palvelualoja johtavat prosessinjohtajat. Toimialoja 

johtavat toimialajohtajat ja –vastaavat.  

  

Virasto-organisaatiota on käsitelty johtoryhmässä 20.5.2019. Johtoryhmä oli 

yksimielinen liitteenä esitetystä virasto-organisaatiomallista. 

 

Virasto-organisaatioluonnoksesta on pyydetty selostusosassa olevan lisäksi 

kommentteja 15.2.2019 johtoryhmältä.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 13.5.2019 § 123 

Päätös 

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelua virasto-organisaatiomallista.  
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Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää käydä evästyskeskustelua virasto-organisaatiomallista.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä virasto-organisaatiomallin 1.6.2019 lukien 

ehdollisena siten, että valtuusto päättää yhteneväisen luottamushenkilöorga-

nisaation ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja tuoda tar-

vittavat asiat päätettäväksi.    

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 25.3.2019 § 63 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pykälä tuodaan käsittelyyn vasta 

yhtä aikaa luottamusmiesorganisaation kanssa.  

 

Käsittely 

Taru Mäkitalo esitti, että pykälä tuodaan käsittelyyn vasta yhtä aikaa luot-

tamusmiesorganisaation kanssa. Leena Palojärvi ja Outi Kurkela kannattivat 

esitystä. Keskustelun päättyessä puheenjohtaja kysyi, voiko kunnanhallitus 

hyväksyä yksimielisesti Taru Mäkitalon esityksen, minkä kunnanhallitus hyväk-

syi yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä virasto-organisaatiomallin 1.6.2019 lukien ja 

antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja tuoda tarvittavat asiat 

päätettäväksi.    

 

Selostus 

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt talousarvion 2019 tavoitteissa luot-

tamushenkilö- ja virasto-organisaatioiden uudistamisesta kokeilun perusteel-

la. 

Virasto-organisaatio kuvaa Enontekiön kunnan palvelutuotantoa siten, että 

tämän esityksen kaaviot määrittävät  

– Palveluiden tuotantoprosessit ja  

– Hallinnolliset johtosuhteet. 

 

Prosessivastaavat nimetään hallintosäännössä. Tehtävät määritetään tehtäväku-

vissa. 

 

Virasto‐organisaation valmistelu  
•Kuntastrategia 2017: Kunnassa rohkaistaan kokeiluihin  

•Valtuuston päätös 2017  

– Kahden vuoden kokeilu luottamushenkilöorganisaatiosta  

– Luottamushenkilöorganisaation on kokeiluorganisaatio 31.5.2019 saakka 

•Tarkastuslautakunnan kertomus vuodelta 2017 ja palaute organisaatio-

uudistuksesta 13.7.2018 

– ”Päätöksenteko virtaviivaistunut”, ns. rutiinitehtävien kierrättäminen jää-

nyt lautakunnilta pois  

– ”...organisaatiouudistuksen läpivienti on omasta asenteesta kiinni. Tämä on 

jatkuva prosessi ja jatkuu seuraavalla 1likaudella.” •Kunnanhallituksen pää-

tös virasto-organisaatiosta 22.5.2017 •Kunnanhallituksen evästykset uudistaa 
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virasto-organisaatiosta 10.12.2018 ja 4.2.2019  

•Johtoryhmän käsittelyt, perustuvat toimialojen palautteisiin 

–Syksyllä 2018 kahden päivän seminaari Kilpisjärvellä  

–19.11.2018; toimialoilta pyydettiin palaute 

–18.3.2019; johtoryhmä 

 

Liite 

5 Kuva virasto-organisaatiosta 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, muu johtoryhmä 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Liite 

5 Kuva virasto-organisaatiosta 
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Kvalt 27 § Hallintosäännön hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti siten, 

että kuntakonsernin kehittämispajassa ovat kaikki valtuutetut. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja totesi, että voimaantulo on 13.6.2019, joten se korjataan tek-

nisenä korjauksena.  

 

Keskustelun kuluessa Helinä Hautamäki esitti, että kuntakonsernin kehittämis-

pajassa voisivat olla kaikki valtuutetut. Puheenjohtaja tiedusteli, voisiko 

valtuusto hyväksyä tämän yksimielisesti, minkä valtuusto hyväksyi yksimieli-

sesti.  

 

Puheenjohtaja avasi pykälän uudelleen ja kysyi, voisiko valtuusto tarkastaa 

tämän pykälän kokouksessa, minkä kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 3.6.2019 137 §  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimieli-

sesti. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki seuraavat muutosesitykset: 

§ 19 kohta 32 alku muutetaan muotoon: 

”Kunnan kokonaiskehittämisestä, viestinnästä jne.”  

 

§ 22 kolmanteen ranskalaiseen viivaan muutetaan seuraava alku:  

”Kunnan elinvoimasta eli kunnan rakentamisesta jne.” 

Siirretään luettelon loppuun: ”- opetuksesta, varhaiskasvatuksesta.” 

 

§ 28 muutetaan vapaa-aikaa koskeva kohta muotoon: ”vapaa-aika, nuoriso ja 

kulttuuri” 

 

§ 39 kohdan 2 lisätään loppuun sulkuihin  

”(koskee toistaiseksi voimassa olevia).” 

 

§ 40:n ensimmäisen virkkeen loppuun lisätään sulkuihin seuraava:  

(kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja).  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnan hallintosäännön päi-

vitys hyväksytään liitteen mukaisena siten, että se tulee voimaan 13.6.2019. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhalli-

tuksen päättämään tarvittaessa täytäntöönpanoon liittyvistä yksityiskohdista.  

 

Selostus 

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, ta-

louden hoitamisesta sekä toimivallasta henkilöstöasioissa.  
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Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.5.2017 hallintosäännön ja se on tullut voi-

maan 1.6.2017, minkä jälkeen kunnanvaltuuston on päivittänyt hallintosäännön 

20.12.2017.  

 

Hallintosääntöä on tarpeen uudistaa/päivittää esille tulleiden asioiden osal-

ta. Uudistamistyö linkittyy myös mm. kokeiluorganisaatioon, joka päättyy 

31.5.2019. Hallintosäännön ml. organisaatiouudistuksen perusteista ja mal-

leista on keskusteltu vuoden aikana useaan otteeseen. 

 

Valmistelun aikana valtuutetuilta on kysytty 7.2.2019 hallintosäännön uudis-

tamisesta kommentit. Vastaukset piti toimittaa 21.2.2019. Kommentteja saatiin 

kolmelta valtuutetulta. Hallintosäännön valmistelusta on käyt evästyskeskus-

telu kunnanhallituksessa 25.4.2019 ja asia oli esillä valtuustoseminaarissa 

8.5.2019. 

 

Hallintosäännön päivitystarpeita on käsitelty johtoryhmässä kuluneen vuoden 

aikana ja kysytty 1.4.2019 toimialajohtajilta ja –vastaavilta muutostarpeita 

erikseen. Vastauksia saatiin 9.4.2019 mennessä yksi.   

 

Johtoryhmä käsittelee hallintosääntöä ennen kunnanhallituksen kokousta.  

 

Hallintosäännön muutokset ovat merkitty siten, että lisäykset on merkitty 

sinisellä ja poistettavat kohdat on yliviivattu. 

 

Liite  

6 Hallintosääntö 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Liite  

6 Hallintosääntö 

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat 

Lautakunnat 
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Kvalt 28 § Vaalikelpoisuus kunnallisiin toimielimiin 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 3.6.2019 138 §  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä vaalikelpoisuutta koskevaan lainsäädäntöön 

liittyvät asiat tietoonsa saatetuksi ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kun-

nanvaltuustolle. 

Selostus  

Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään kuntalain 71 

§:ssä. Sillä tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta 

hänet ylipäänsä voidaan valita kunnan luottamustoimeen. 

Lain 72 - 77 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituk-

sista. Kunnanhallituksella, lautakunnalla, valiokunnalla ja johtokunnalla voi 

olla jaostoja. Vaalikelpoisuus toimielimen jaostoon arvioidaan samoin perus-

tein kuin vaalikelpoisuus toimielimeen (30.5 §). Useimmiten vaalikelpoisuuden 

rajoitus liittyy henkilön virka- tai työsuhteeseen asianomaiseen kuntaan tai 

kunnan määräysvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön. 

Kuntalain 70.2 §:n nojalla henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen 

kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esi-

tettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuu-

tensa arvioinnissa. 

Vaalikelpoisuuden rajoitukset ovat poikkeus kuntalaisten oikeudesta osallis-

tua kunnan hallintoon. Oikeuksia rajoittavien säännöksiä on yleensä tulkitta-

va suppeasti. Rajatapauksessa henkilö katsotaan vaalikelpoiseksi. 

Vaalikelpoisuuden lähikäsite on esteellisyys. Sillä tarkoitetaan henkilön 

puolueettomuuden vaarantumista yksittäisessä asiassa. Esteellisyydestä sääde-

tään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolaissa. 

Jos kunnanhallitus katsoo valtuuston päätöksen lainvastaiseksi, kunnanhalli-

tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatetta-

va valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (96 §). Toimeen valitun luottamushen-

kilön on hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti rat-

kaistu, jos kunnanhallitus on 96 §:n nojalla jättänyt valtuuston vaalipäätök-

sen täytäntöön panematta (79.2 §). 

Jos luottamustoimeen on valittu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen, valinta-

päätös voidaan saada valituksella kumotuksi. Valittu henkilö hoitaa tointaan 

kuitenkin siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu (kuntalain 79 

§). Jos valintapäätöksestä ei valiteta, päätös saa lainvoiman ja toimielimeen 

valitun vaalikelpoisuus voi tulla arvioitavaksi vasta olosuhteiden muuttumi-

sen perusteella. 
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Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toi-

men vastaan (kuntalain 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö 

valitaan luottamustoimeen. Laissa ei säädetä suostumuksen kirjallisesta muo-

dosta, lukuun ottamatta valtuustoehdokkaan antamaa suostumusta. Suositeltavaa 

on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettu suostumus voidaan 

tarvittaessa näyttää toteen. 

Oheismateriaalina on kuntaliiton yleiskirje valinnoista ja yhteenveto kunta-

liiton linjauksista koskien luottamushenkilöiden kaksoisrooleja.  

Oheismateriaalina  

1 Kuntaliiton yleiskirje valinnoista 

2 Yhteenveto kuntaliiton lakimiesten vastauksista koskien luottamushenkilöi-

den kaksoisrooleja 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Oheismateriaali  

1 Kuntaliiton yleiskirje valinnoista 

2 Yhteenveto kuntaliiton lakimiesten vastauksista koskien luottamushenkilöi-

den kaksoisrooleja 
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Kvalt 29 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2020 kun-

nanvaltuuston puheenjohtajiston seuraavasti: 

Seppo Alatörmänen, pj 

Birgitta Eira, I vpj 

Juha-Pekka Mäntyvaara, II vpj  

 

Kunnanvaltuusto tarkasti tämän pykälän kokouksessa.  

 

Seppo Alatörmänen, Birgitta Eira ja Juha-Pekka Mäntyvaara kiittivät valtuus-

toa luottamuksesta.  

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti puheenjohtajaksi Seppo Alatörmästä ja II varapu-

heenjohtajaksi Juha-Pekka Mäntyvaaraa. Helinä Hautamäki esitti I varapuheen-

johtajaksi Birgitta Eiraa.  

Helinä Hautamäki esitti 15 minuutin taukoa. Kunnanvaltuusto piti tauon klo 

19.00-19.20, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi ko-

kouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Heidi Ristoa, joka 

poistui kokouksesta tauon aikana. 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 3.6.2019 139 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee keskuu-

destaan toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2020 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja 

toisen varapuheenjohtajan.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan kokoukses-

sa. 

 

Selostus 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjoh-

tajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, 

jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val-

tuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja 

varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen 

kokouksessa. 

 

Kunnan hallintosäännön 83 §:n mukaan valtuusto valitsee puheenjoh-

tajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan 1 vuoden 

toimikaudeksi. 

 

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua joh-

taa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 
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Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              13.6.2019 26 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 30 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jien vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kahdeksi vuodeksi jäsenet ja näille 

henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallitukseen sekä nimesi puheenjohtajiston 

seuraavasti: 

Jäsen   Varajäsen 

Elli-Maria kultima, pj.   Piia Juuso 

Taru Mäkitalo, I vpj.  Outi Kurkela 

Janne Näkkäläjärvi, II vpj. Berit-Ellen Juuso  

Jaakko Alamattila   Pentti K. Keskitalo  

Ulla Keinovaara   Leena Palojärvi 

Unto Kultima   Pekka Keskitalo 

Elina Rousu-Karlsen   Santeri Kirkkala 

 

Elli-Maria Kultima, Taru Mäkitalo ja Janne Näkkäläjärvi kiittivät luottamuk-

sesta.  

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen    Varajäsen  

Elli-Maria kultima   Piia Juuso 

Jaakko Alamattila   Pentti K. Keskitalo  

Ulla Keinovaara   Leena Palojärvi 

Unto Kultima   Pigga Keskitalo 

 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen    Varajäsen  

Taru Mäkitalo  Outi Kurkela 

Elina Rousu-Karlsen  Santeri Kirkkala 

 

Oula-Matti Palojärvi esitti valittavaksi seuraavan:  

Jäsen    Varajäsen 

Janne Näkkäläjärvi  Berit-Ellen Juuso  

Birgitta Eira esitti, että pidetään neuvottelutauko. Puheenjohtaja totesi, 

että esitys ei täytä varajäsenten osalta tasa-arvopykälää. Puheenjohtaja to-

tesi, että pidetään tauko. Kunnanvaltuusto piti tauon klo 19.30-19.45, minkä 

jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan en-

tisellä kokoonpanolla.  

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Unto Kultiman henkilökohtaiseksi vara-

jäseneksi Pekka Keskitaloa. 

Puheenjohtaja totesi, että tämän jälkeen tasa-arvopykälä täyttyy. 

Jaakko Alamattila esitti puheenjohtajaksi Elli-Maria Kultimaa. 

 

Helinä Hautamäki esitti I varapuheenjohtajaksi Taru Mäkitaloa.  

 

Oula-Matti Palojärvi esitti II varapuheenjohtajaksi Janne Näkkäläjärveä. 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 3.6.2019 140 §  
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Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä 

kunnanhallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäse-

nistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. 

 

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

 

Selostus 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 

 

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailli-

suuden valvonnasta; 

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa 

kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämises-

tä. 

 

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista val-

tuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. 

Kunnanhallituksen jäsenten tulee olla valtuutettuja. Kunnanhallituksen vara-

jäseniksi voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja.  Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kak-

si vuotta. 

 

Kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 73 §:ssä. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Kvalt 31 § Elinvoimalautakunnan vaali  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita yksimielisesti kahdeksi vuodeksi elinvoimalau-

takuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajiston seu-

raavasti:  

Jäsen    Varajäsen 

Juha-Pekka Mäntyvaara, pj. Matias Vieltojärvi 

Taru Mäkitalo, vpj.  Mika Heikura 

Pentti K. Keskitalo  Joni Kotavuopio 

Leena Palojärvi    Anni Kuusela 

Jenni Peteri  Pigga Keskitalo 

Santeri Kirkkala  Helinä Hautamäki 

Hannu Ranta   Tytti Valkeapää 

 

Juha-Pekka Mäntyvaara ja Taru Mäkitalo kiittivät luottamuksesta.  

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen    Varajäsen 

Juha-Pekka Mäntyvaara. Matias Vieltojärvi 

Pentti K. Keskitalo  Joni Kotavuopio 

Leena Palojärvi    Anni Kuusela 

Jenni Peteri  Pigga Keskitalo 

 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen    Varajäsen 

Taru Mäkitalo  Mika Heikura 

Santeri Kirkkala  Helinä Hautamäki 

Hannu Ranta   Tytti Valkeapää 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti valittavaksi seuraavat: 

Jäsen    Varajäsen 

Hannu Ranta  Tytti Valkeapää 

 

Elli-Maria Kultima esitti puheenjohtajaksi Juha-Pekka Mäntyvaaraa. 

 

Helinä Hautamäki esitti I varapuheenjohtajaksi Taru Mäkitaloa.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 3.6.2019 141 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä elin-

voimalautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäse-

nistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi. 

 

Selostus 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on 7 jäsentä. Valtuusto 

valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lauta-
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kuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen.  

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Kvalt 32 § Hyvinvointilautakunnan vaali   

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kahdeksi vuodeksi hyvinvointilautakun-

taan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajiston seuraa-

vasti:  

Jäsen   Varajäsen 

Jaakko Alamattila, pj. Reijo Mannela 

Outi Kurkela, vpj.   Santeri Kirkkala 

Piia Juuso  Jenni Peteri 

Alpo Peltovuoma  Rami Niemelä 

Ulla Keinovaara  Ulla-Maija Syväjärvi 

Berit-Ellen Juuso  Oula-Matti Palojärvi  

Jari Kultima  Virpi Labba 

Jaakko Alamattila ja Outi Kurkela kiittivät luottamuksesta.  

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi seuraavat:  

Jäsen   Varajäsen 

Jaakko Alamattila  Reijo Mannela 

Piia Juuso  Jenni Peteri 

Alpo Peltovuoma  Rami Niemelä 

Ulla Keinovaara  Ulla-Maija Syväjärvi 

Helinä Hautamäki esitti valittavaksi seuraavan:  

Jäsen   Varajäsen 

Outi Kurkela   Santeri Kirkkala  

Janne Näkkäläjärvi esitti valittavaksi seuraavan: 

Jäsen   Varajäsen 

Berit-Ellen Juuso  Oula-Matti Palojärvi  

Birgitta Eira esitti valittavaksi seuraavan:  

Jäsen   Varajäsen 

Jari Kultima  Virpi Labba 

Helinä Hautamäki esitti varapuheenjohtajaksi Outi Kurkelaa. 

Elli-Maria Kultima esitti puheenjohtajaksi Jaakko Alamattilaa.  

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 3.6.2019 142 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä hy-

vinvointilautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää 

jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi. 

 

Selostus 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hyvinvointilautakunnassa on 7 jäsentä. Valtuus-

to valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lau-

takuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen.  
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Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Kvalt 33 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Nuorisovaltuuston edustaja Santeri Kirkkala totesi, että nuorisovaltuusto on 

kokoontunut ja toteuttaa syksyllä nuorisofoorumin. 

 

Vammaisneuvoston edustaja Birgitta Eira totesi vammaisneuvoston esittäneen 

Kelan tulkkipalveluiden parantamista hyvinvointilautakunnalle ja kunnanhalli-

tukselle. Edelleen hän totesi, että Väärtipäiville suunnitellaan taphtumaa, 

jossa kokemusasiantuntijoita pyydetään kertomaan mielenterveyden pettämises-

tä. 

 

Vanhusneuvoston edustaja Ulla-Maija Syväjärvi toi tiedoksi, että vanhusneu-

vosto on vieraillut Kittilässä ja totesi, että vanhusneuvosto on vastannut 

ryhmänä kyselyyn, joka koski ikäihmisiä.  

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi valtuustolle seuraavat asiat: 

-kiitti luottamushenkilöitä kokouksesta ja poliittisesta yhteistyöstä 

-kunnanvirasto on suljettuna 8.7.-4.8.2019 

-toivotti kunnanviraston puolesta kaikille hyvää kesää.  

 

Valtuustoaloitteet 

Helinä Hautamäki: 

”Teen aloitteen, että kunnanhallitus laittaisi pikaisesti matkailukoordinaat-

torin toimen julkiseen hakuun. 

 

TosiLapin matkailuyrittäjät edellyttävät, että tehtävään valittavalla henki-

löllä tulee olla matkailualan koulutus, vankkaa ammattitaitoa ja näyttöä mat-

kailukoordinaattorin tehtävistä sekä olemassa olevat verkostot kotimaisiin ja 

kansainvälisiin matkailun toimijoihin. 

 

Markkinointiryhmän edustajien tulee olla mukana henkilövalintaprosessissa. 

 

Matkailukoordinaattorin toimi tulisi säilyä elinvoimalautakunnan alaisena.” 

 

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 hal-

lintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmis-

teltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmis-

telusta käydään lähetekeskustelu. 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-

tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä 

aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopul-

lisesti 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 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32. 

 
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 päätöksente-
on 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 vali-
tusviranomaisen 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 katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto 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. Li-
säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valitta-
jalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätök-
seen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla 
muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös 
on muuten lainvastainen. 
 
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 vaa-
timuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
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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 päätty-
mistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se 
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (te-
lekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolait-
teessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvit-
se täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia hen-
kilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydes-
sä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kunnallisvalitus lähetetään ai-
na lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeu-
denkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä 
tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- koh-
dan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa 
säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireille-
panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan  
kaupungin 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 20, 21, 22, 26, 28, 33. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 
136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 

 

 


