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ASIALISTA  

 

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

 

3 § Lapin liitto -kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen  

 

4 § Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja edunvalvontaraportti vuo-

delta 2018 

 

5 § Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

 

6 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Birgitta Eiran tilalla on 

Virpi Labba, Piia Juuson tilalla Satu-Marja Eira-Keskitalo, Unto Kultiman 

tilalla Alpo Peltovuoma ja Janne Näkkäläjärven tilalla Oula-Matti Palojärvi.  

Edelleen puheenjohtaja totesi, että Hannu Rannan ja Leena Palojärven tilalle 

ei ole saatu varavaltuutettua.  

Puheenjohtaja totesi, että tällä hetkellä paikalla on 15 valtuutettua tai 

varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 9.1.2019 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 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pentti K. Keskitalo ja Ou-

la-Matti Palojärvi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yk-

simielisesti. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Pentti K. Kes-

kitaloa ja Helinä Hautamäki Oula-Matti Palojärveä.  

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen poliisista Ande Lauhamaa kertoi polii-

sin toiminnasta Enontekiöllä ja vastasi valtuutettujen kysymyksiin.  

 

Merkitään, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen ja kunnan-

johtaja Jari Rantapelkonen jakoivat Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan kun-

niamerkit Helinä Hautamäelle ja Jaakko Alamattilalle.  

 

Lopuksi kunnanvaltuusto piti kahvitauon klo 17.30- 17.45. Tauon jälkeen pu-

heenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä ko-

koonpanolla.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

23.1.2019 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 
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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 3 § Lapin liitto -kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja varajäsenen nimeä-

minen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Lapin Liitto -kuntayhtymän valtuustoon 

Seppo Alatörmäsen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Leena Palojärven. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti valittavaksi Seppo Alatörmäsen ja varajäseneksi Lee-

na Palojärveä.   

 

Helinä Hautamäki esitti varajäseneksi Elina Rousu-Karlsenia.  

 

Santeri Kirkkala esitti nimenhuutoäänestystä.  

 

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi tauon klo 17.50-18.00. Tauon jälkeen pu-

heenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä ko-

koonpanolla.  

 

Tauon jälkeen Helinä Hautamäki veti esityksensä pois ja totesi, että varajä-

senen on oltava samasta ryhmästä kuin jäsen. 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 10.12.2018 § 264 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se nimeää edustajan ja hä-

nelle varaedustajan Lapin liitto -kuntayhtymän valtuustoon. 

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.6.2017 § 51 valinnut Lapin liitto –

kuntayhtymän edustajankokoukseen Seppo Alatörmäsen ja hänelle henkilökohtai-

seksi varaedustajaksi Elina Rousu-Karlsenin. 

 

Lapin liitto -kuntayhtymän edustajankokous on valinnut Lapin liiton valtuus-

ton jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet perussopimuksen 6 §:n mu-

kaisesti. 

 

Lapin liiton perussopimuksen 14 §:n mukaan mikäli valtuuston jäsen tai vara-

jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota 

kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uu-

den jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin 

jäsenen, jolle ero on myönnetty. 

Valtuusto jäseneksi on tuolloin valittu edesmennyt Sari Keskitalo ja hänen 

varajäsenekseen Seppo Alatörmänen. 

Valinnassa ei tarvitse huomioida tasa-arvokiintiötä. 
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Valmistelija  

Vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja, kunnanjohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Ei vaikutuksia 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Lapin liitto –kuntayhtymä 

Luottamustoimikortiston hoitaja 
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Kvalt 4 § Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja edunvalvontaraport-

ti vuodelta 2018 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 4 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan edunvalvontasuunnitelman ja 

edunvalvontaraportin vuodelta 2018 ja toimittaa asiakirjat valtuustolle tie-

doksi. 

 

Selostus  

Kunnan edunvalvonta turvaa kunnalle tulevaisuudessa toimintaedellytykset ja 

resurssit tuottaa laadukkaita palveluita alueen ihmisille, edistää alueen 

elinvoimaa ja identiteettiä. Kunta pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan pää-

töksentekoon mm. maakunnassa, ministeriöissä ja eduskunnassa. 

 

Enontekiön kunnan edunvalvontasuunnitelma on valtuuston asettaman tavoitteen 

mukainen. Edunvalvontasuunnitelma ohjaa kunnanjohtoa, kuntakonsernia ja toi-

mialoja valtuustokauden ajan toimimaan Enontekiön kunnan etujen mukaisesti. 

Asiakirja yhdessä kuntastrategian ja talousarvion kanssa antaa perusteet toi-

mialojen ja tytäryhtiöiden edunvalvonnalle. Edunvalvontasuunnitelmaa päivite-

tään tarvittaessa kerran vuodessa talousarvion hyväksymisen jälkeen. 

 

Tulevaisuudessa kunnan rooli on uudistumassa voimakkaasti maakunta – ja sote-

uudistuksen myötä. Kunnan tehtävät ja resurssit muuttuvat oleellisesti uudis-

tuksessa. Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä muuttuu enemmän toimimiseen 

kuntalaisten edunajajana suhteessa palveluntuottajiin. Jatkossa kunnan rooli 

mm. asukkaiden paikallisyhteisönä, sivistäjänä, aluetalouden kehittäjänä ja 

lähidemokratian toteuttajana korostuu ja saa lisää painoarvoa.  

 

Enontekiön kunta on organisaatiomuutoksen myötä pyrkinyt valmistautumaan tu-

levaisuuden painopistemuutoksiin ja organisoinut toimintojaan kohti tulevai-

suuden kahta päätehtävää: kunnan elinvoimaisuuden edistämistä ja kuntalaisten 

hyvinvoinnin turvaamista.  

 

Enontekiön kunta toteuttaa jatkossakin alueellista ja valtakunnallista edun-

valvontaa sekä pyrkii tehostamaan sitä edelleen. Eri sidosryhmien kanssa teh-

tävä edunvalvontayhteistyö edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista. 

Enontekiön kunnan edunvalvontaa toteuttavat ja osallistuvat 

- poliittinen johto, valtuusto ja valtuutetut 

- kuntakonsernin johto (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja) 

- toimialajohto ja toimialat 

- jokainen kunnan palvelusuhteessa oleva 

 

Enontekiön kunta edistää yhteisiä asioita osallistumalla toimintaan, yhtey-

denpidolla toimijoihin, henkilökohtaisilla tapaamisilla, lausunnoilla, kan-

nanotoilla ja mediavaikuttamisella. 
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Liite  

1 Edunvalvontasuunnitelma 

2 Edunvalvontaraportti 2018 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, hallintosuunnittelija 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset.  

 

Tiedoksi 
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Kvalt 5 § Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 5 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen valtuus-

tolle tiedoksi.  

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto käsitteli 13.6.2018 joukkoliikennettä ja saavutettavuutta ja 

päätti valtuuttaa kunnanhallituksen selvittämään lentoliikenteen ja samalla 

myös VT 21 parantamiseen liittyvät toimenpiteet ja järjestämään ja selvittä-

mään pikaisesti Muonion linjan ja huolehtimaan siitä, että Ely-keskus maksaa 

sovitun tuen.  

 

Kunnanhallitus on 2.7.2018 päättänyt, että Enontekiön saavutettavuuden haas-

teista ja ratkaisuvaihtoehdoista tehdään selvitys, jossa otetaan huomioon 

kunnanvaltuuston päätös 13.6.2018. Selvitys esitellään kunnanhallitukselle 

talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä. 

 

Liite  

3 Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset pääosiltaan myönteiset. 

 

Tiedoksi 
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Kvalt 6 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

Vammaisneuvoston edustaja Heidi Risto toi tietoon mm. toimintasuunnitelman 

kuluvalle vuodelle, jossa teemoina ovat erityislapset, mielenterveys, kehi-

tysvammaisten ihmisten asiat sekä esteettömyys.  

 

Vanhusneuvoston edustaja Ulla-Maija Syväjärvi toi tietoon mm. toimintasuunni-

telman ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä vanhusneuvoston kannan tule-

vaan Luppokotiin. 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tietoon seuraavat asiat: 

- Kunnan palvelurakenneselvitys, toimenpide-esitykset ja toteutusaikataulu. 

Puheenjohtajisto kutsutaan 23.1.2019 klo 8-11.  

 

- Ideasta toimintaan –koulutus valtuutetuille ma 28.1.2019 klo 15. Kutsu toi-

mitetaan lähiaikana. 

 

- Lapin liiton johtoryhmä tulee vierailulle Enontekiölle 7.2.2019. Valtuuston 

ja hallituksen puheenjohtajisto pyydetään paikalle.  

 

- Enontekiön kunta onnittelee Aki Huhtasta ja Äijä-koiraa Eränkävijä-

ohjelman, sarjassa vuoden esiintyjä, palkitsemisesta.  

  

Valtuustoaloitteet 

 

Taru Mäkitalo: 

- ”Lautakunnilla tulisi olla oikeus antaa alaiselleen viranhaltijalle huomau-

tus, joka tulisi johtaa esimiehen puhutteluun ja toistuessaan varoitukseen.” 

 

- ”Kaikki viranhaltijapäätökset tulisi liittää kokouksen esityslistaan, jotta 

niihin voisi tutustua etukäteen. Tämä koskisi lautakuntia ja hallitusta.”  

 

Seppo Alatörmänen: 

- ”Enontekiön kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen ja latujen kunto on ollut 

vaihteleva eri aikoina. Mm. urheilukentän, jääkiekkokaukalon ja latuverkoston 

kunto ei ole vastannut kunnan strategiassa mainittua hyvinvointitavoitetta. 

Maastohiihto on myös erittäin tärkeä matkailutuote Enontekiöllä.  

 

Latuverkoston mahdollisimman varhainen avaaminen, heti kun se on lumitilan-

teen vuoksi mahdollista on tärkeä hyvinvoinnin ja matkailun näkökulmasta. 

Myös tieto latujen kunnosta pitää olla verkossa saatavana, sillä muuten tieto 

ei ole esim. matkailijoiden käytössä.  

 

Kunnanhallituksen tulee selvittää nykyiset käytännöt ja edellyttää niiden 

saattamista strategian mukaiselle tasolle.” 

 

Santeri Kirkkala: 

- ”Erityislastentarhanopettajan toimen perustaminen ja täyttäminen. Sen puut-

tuminen kuormittaa tällä hetkellä henkilöstöä, jonka toimenkuva on muuttunut 

vaativammaksi uuden varhaiskasvatuslain myötä.” 

 

- ”Sadevesijärjestelmä päiväkoti Riekkoon, koska piha on sateiden vuoksi mär-

kä ja talvisin jäässä aiheuttaen vaaratilanteita. Lisäksi päiväkodin piha on 

laitettava kuntoon ja uusittava kunnollinen päällyste, koska nykyinen kulkeu-
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tuu sisälle sotkien paikkoja ja kuivuessaan synnyttää hengityselimiä ärsyttä-

vää pölyä.”   

 

- ”Kunnanranta kuntoon. Sen kautta kulkee paljon turisteja, jotka saavat huo-

non kuvan Enontekiöstä. Erityisesti verkkovajat ovat huonossa kunnossa ja 

pitää selvittää niiden käyttöaste ja kunto sekä suorittaa korjaus- tai purku-

työt.”   

 

- ”Kaavateiden hoito, esimerkiksi Hetan alueella olisi suoritettava ojien 

raivaamista, koska kasvusto heikentää näkyvyyttä vaaratilanteita aiheuttaen.”  

  

 

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 3. 

 
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  1,2,4,5,6. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 
136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 


