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ASIALISTA  

 

 

26 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

28 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

29 § Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille 

30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 26 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Elli-Maria Kultiman tilal-

la on Satu-Marja Eira-Keskitalo, Outi Kurkelan  tilalle on Mika Heikura ja 

Janne Näkkäläjärven tilalla on Oula-Matti Palojärvi. Edelleen puheenjohtaja 

totesi, että Birgitta Eira ja Hannu Ranta eivät ole paikalla. Puheenjohtaja 

totesi, että tällä hetkellä paikalla on 15 valtuutettua, joten kokous on pää-

tösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 7.11.2018 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 jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pentti Keskitalo ja Mika 

Heikura. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Leena Palojärvi esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Keskita-

loa ja Helinä Hautamäki Mika Heikuraa.   

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

21.11.2018 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. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 28 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Ulla Keinovaara kannatti esitystä. Pentti K. Keskitalo kannatti esitystä.  

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 5.11.2018 § 219 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 kiinteis-

töveroprosentit hyväksytään seuraavasti:  

 yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 

 vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 

 muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 

 rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 % 

 voimalaitos 0,90 % 

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

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

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveropro-

sentiksi vuodelle 2019 hyväksytään 21,25 %. 

Selostus 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteis-

ta sekä muiden verojen perusteista. 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kunnan tulove-

roprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 

marraskuun 17 päivänä.   

Kiinteistöverolain 11 § mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistövero-

prosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain 

etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan 

tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuot-

ta 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. 

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2019 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 % 
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- 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 2018 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 2018 21,25.  

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2018 kunnallisveroa kertyy arviolta 5,112 miljoo-

naa euroa, maksuunpantua kiinteistöveroa 0,850 milj. euroa ja yhteisöveroa 

0,300 milj. euroa, jolloin verotulot olisivat yhteensä 6,262 milj. euroa. 

Verotulokertymä vuodelle 2019 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntaliiton 

veroennustekehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallin-

non verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa on tarkastel-

tu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohallinnon ennakkotietoja. Yhteisö-

veroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja tilityserittelyistä 

ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot. 

Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2019 yleishyödyllisten yhteisöjen kiin-

teistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten kiinteistö-

veroaste pysytetään ennallaan samoin kuin yleinen kiinteistöveroaste sekä 

rakentamattomien kiinteistöjen veroaste. Valtion omistamien suojelu- ja erä-

maa-alueiden veroaste pidetään ennallaan, vaikka ne verottajan tulkinnan mu-

kaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten verotusarvoltaan nol-

lan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin hyvä, että ve-

roaste on määritetty. 

Vuoden 2019 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja 

kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2018.   

Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2019 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 

5,15 milj. euroa. Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2019 on arvioitu 0,82 

milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,35 milj. euroa. Näin ollen kunnan ve-

rotulokertymäarvio vuodelle 2019 on 6,32 milj. euroa. 

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteisiä. 

 

Tiedoksi 

Verohallinto 

Kuntaliitto 
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Kvalt 29 § Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 5.11.2018 § 220 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se hy-

väksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman.   

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunta on käsitellyt kotouttamisoh-

jelmaa (25.10.2018 § 85) ja kirjannut keskustelumuistion. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 

olevan kotouttamisohjelman.   

 

Päätöshistoria  

 

Elinv.ltk 23.10.2018 255 §  

 

Päätös: Esityksen mukaan. Elinvoimalautakunta ei jätä ohjelmaan lisäkirjauk-

sia. 

 

Päätösehdotus (kehitysjohtaja): Elinvoimalautakunta keskustelee Enontekiön 

kunnan kotouttamisohjelmasta (liite 1) ja kirjaa kommenttinsa keskustelumuis-

tioon (liite 2). Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle kotouttamisohjelman hyväksymistä keskustelumuistion kirja-

uksilla päivitettynä. 

 

Selostus: 

 

Kunnan kotouttamisohjelma on kotoutumislain (§32) mukaan laadittava kotoutu-

misen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Se hyväksytään 

kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kun-

nanvaltuusto on hyväksynyt edellisen kotouttamisohjelman 13.12.2013. Kotout-

tamisohjelman sisältöä ohjataan kotoutumislaissa (§32), jonka mukaan kotout-

tamisohjelma voi sisältää seuraavaa: 

 

 

”1) selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitte-

luun ja seurantaan; 

 

2) suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuut-

tajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja 

tukevista toimenpiteistä; 

 

3) tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaises-

ta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista; 
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4) suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen 

edistämisestä; 

 

5) suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosi-

aalisen vahvistamisen edistämisestä; 

 

6) monivuotisen suunnitelman 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöi-

den kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä; 

 

7) suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun 

edistämisestä; 

 

8) suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitä-

misestä.” 

 

Liite 

1 Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille  

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Hyvinvointilautakunta 

Toimialajohtajat ja –vastaavat 
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Kvalt 30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Nuorisovaltuuston edustajan terveiset:  

Santeri Kirkkala toi esille, että 25.10.2018 oli kokous toivoo, että nuoria 

osallistetaan kehittämiseen ja suunnitteluun mm. Jyppyrän alueen, Hetta Hiih-

tomaan ja liikuntahallin osalta.  

 

Vanhusneuvoston terveiset: Neuvosto kokoontuu seuraavalla viikolla.  

 

Valtuustoaloitteet: 

Ei ollut.  

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmäsen esille ottamat asiat:  

-Valtuustomatka Utsjoelle peruuntui lähinnä Utsjoen kunnan esteistä johtuen. 

-Seuraava valtuuston kokous on vuosikellon mukaan 29.11., mutta aikatau-

lusyistä kokouspäivä on 12.12.2018. Tähän voidaan vielä tehdä muutoksia mikä-

li esteitä ilmenee.  

- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.11.2018 kunnallisvalituksesta, 

joka koski kunnanvaltuuston talousarviopäätöstä 7.12.2016 § 45. Hallinto-

oikeuden päätös: Valtuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteil-

la lainvastainen, eikä päätöksen kumoamiseen valituksen johdosta ole aihetta. 

 

Jaakko Alamattila kysyi milloin pikkujoulut ovat. Helinä Hautamäki esitti, 

että pikkujouluja ei pidetä vaan säästetään. Ulla Keinovaara kannatti.  

Puheenjohtaja totesi, että pikkujoulut mietitään kunnan johdon toimsesta. 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tietoon seuraavat asiat:  

- Lapin aluehallintoviraston päätös 4.9.2018 kunnalliskantelusta. Aluehallin-

toviraston päätös kaikkien 7 kohdan osalta on, että asianosaiset eivät ole 

toimineet lain vastaisesti.  

- Talouskoulutuksen linkki on dropboxissa ja todettiin, että jaetaan sähkö-

postilla varavaltuutetuille.  

- Rehtori on irtisanoutunut 1.1.2019 lukien. 

- Viraston työntekijän työhön tutustuminen on mahdollista 3.12.2018 iltapäi-

vällä. Tietysti muulloinkin voi tutustua.  

 

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 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              14.11.2018 10 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 

loppuun.” 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 

Kunnallisvalitus 
- 28 §, 29 §. 

 
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 250 euroa. 
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeu-
denkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myös-
kään,mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi-
reillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 
11.12.2015/1455.) 
 
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 26 §, 27 §, 30 §. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 
136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 


