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ASIALISTA  

 

69 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

70 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

71 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2016 

72 § Huoneentauluun sitoutuminen 

73 § Kunnan omavelkaisen lainatakauksen siirtäminen As Oy Enontekiön Saanan-

säde 3:lta As Oy Enontekiön Saanansäde 4:lle 

74 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 69 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Helinä Hautamäen tilalla 

on Mika Heikura ja Unto Kultiman tilalla Satu-Marja Eira-Keskitalo. Edelleen 

puheenjohtaja totesi, että Sari Keskitalo ja Hannu Ranta eivät ole toistai-

seksi paikalla.  

Puheenjohtaja totesi, että tällä hetkellä paikalla on 15 valtuutettua tai 

varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 20.9.2017 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 70 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Elli-Maria Kultima ja Jaak-

ko Alamattila. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimie-

lisesti.  

   

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Elli-Maria Kultimaa ja 

Pentti K. Keskitalo Jaakko Alamattilaa.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

4.10.2017 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 71 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2016 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi, että Sari Keskitalo on saapunut 

kokoukseen klo 17.30 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 12.6.2017 214 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus merkitsee teknisen johtajan selvityksen tiedoksi ja hyväksyy 

alla olevan lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä 

saattaa sen valtuustolle tiedoksi.  

 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksen kohdassa 4. Tase ja investoinnit 

kysynyt, onko huoltosuhteen heikentymiselle tehtävissä mitään vai onko kädet 

vaan yksinkertaisesti nostettava pystyyn välittömästi. Kunnanhallitus toteaa, 

että kunnassa on monin keinoin pyritty lisäämään kunnan vetovoimaisuutta pe-

ruspalveluiden turvaamisella, aktiivisella elinvoimapolitiikalla ja tätä 

kautta tavoitteena pitemmällä aikavälillä on kunnan houkuttelevuuden lisäämi-

nen asuinpaikkana ja yritysten sijoituspaikkana. Näiden edistämiseksi mm. 

talousarviossa 2017 on määritelty kuntakonsernille selkeät yhteiset tavoit-

teet ja vuosittaiset toimenpiteet. Lisäksi valtuusto on hyväksynyt kunnan 

uuden organisaation ja elinvoimamallin, joiden yhtenä tavoitteena on myös 

edistää kunnan elinvoimaisuutta ja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuutta ja sitä kautta kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana. Kunta on 

päättänyt myös ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, joiden toivotaan myös vaikut-

tavan myönteisesti huoltosuhteeseen. Lisäksi kunnanjohtaja on valmistelemassa 

viestintään liittyvää kokonaisuutta ja mm. uudet kotisivut on otettu käyttöön 

ja sosiaalisen median käyttö tullaan huomioimaan em. viestintäkokonaisuudes-

sa.  

 

Tarkastuslautakunta on samassa kohdassa kysynyt, onko investointibudjetti 

ollut realistinen ja tulisiko investointiosaan ottaa vain ne hankkeet, jotka 

aiotaan toteuttaa tarkoittaen sitä, että listalla olevien hankkeiden määrää 

supistettaisiin olennaisesti? Teknisen johtajan antaman selvityksen mukaan 

investointiohjelmaan on haluttu ottaa myös investoinnit, joiden toteuttaminen 

v. 2016 on ollut epävarmaa.   

Kunnassa on ollut viimeisten vuosien aikana suuria rakennusinvestointeja 

esim. Kilpisjärven monitoimitalo.  Nämä ovat vieneet viranhaltijoiden työ-

aikaa merkittävästi. Kunnanhallitus tulee kiinnittämään jatkossa huomiota 

siihen, että investointiohjelma on realistinen. 

  

Tarkastuslautakunta edellyttää arviointikertomuksen kohdassa 5, että tilin-

päätökset tulee valmistua vuosittain lain edellyttämässä aikataulussa. Tar-

kastuslautakunta kysyy mistä syistä aikataulut ovat viivästyneet toistuvasti. 

Kunnanhallitus toteaa, että konsernitilinpäätöksen valmistuminen on viivästy-



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              27.9.2017 6 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

nyt johtuen mm. yhdisteltävien yhtiöiden aineiston toimittamisesta myöhässä 

vaikka aineisto on pyydetty helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi konserniti-

linpäätöksen tarkastamiseen on kahtena viime vuotena tilintarkastajien toi-

mesta kiinnitetty erityistä huomiota ja konsernitilinpäätöstä on korjattu 

vastaamaan tilintarkastajien vaatimuksia.  

  

Samassa kohdassa tarkastuslautakunta edellyttää kiinnittämään huomiota asioi-

den valmisteluun ja aikatauluttamiseen vai onko kunnanhallitus hyväksynyt 

menettelytavan olevan riittävä asioihin perehtymiseen ja valmistautumiseen 

liittyen? Kunnanhallitus toteaa, että asiaan on kiinnitetty huomioita ja uu-

dessa hallintosäännössä on määritelty kokousasiakirjojen toimittamisaikatau-

lut. Kunnanhallituksen valmistelun sisältöön on oltu pääosin tyytyväisiä. 

Kunnanhallituksen osalta on myös järjestetty kysely alkuvuonna hallituksen 

jäsenille kokouksiin liittyen ja sen pohjalta kunnanhallitustyöskentelyä on 

tarkoitus kehittää edelleen.  

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kohdassa 5 tarkastuslautakunta 

kysyy miksi investointien kokonaistoteumaprosentti suhteessa talousarvioon on 

ollut viime vuosina olennaisesti talousarviota pienempi? Laahaako esimerkiksi 

kaavoitus jäljessä tavoitteista? Teknisen lautakunnan tavoitteissa on yhtenä 

tavoitteena ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen hankkeisiin. Tarkastuslauta-

kunta kysyy onko rahoitusta haettu hankkeisiin, kun BSC -kortissa ei ole mer-

kintää tavoitteen toteutumisesta. Tarkastuslautakunta on pannut merkille, 

että tekninen lautakunta ei ole tehnyt selkoa henkilöstöstä BSC-kortissaan.  

Kunnanhallitus viittaa aikaisemmin investointeja koskevaan kohtaan ja toteaa, 

että teknisen johtajan antaman selvityksen mukaan kaavoitustyöhön ei ole pys-

tytty osoittamaan tarpeeksi henkilöstöresursseja suurista rakennusprojekteis-

ta johtuen. Haettuihin hankkeisiin Hetan liikuntahalli ja Tsahkaljoen tul-

vasuojaus ei ole saatu lopullisia päätöksiä toistaiseksi. Henkilöstöä koskeva 

osuus ei ollut kopioitunut tilinpäätösasiakirjaan inhimillisestä erehdyksestä 

johtuen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Esitys toimitetaan ennen kokousta sähköpostilla.  

 

Selostus  

 

Tarkastuslautakunta on antanut vuodelta 2016 arviointikertomuksen ja kiinnit-

tänyt siinä huomiota asioihin, joiden osalta kunnanhallituksen tulee antaa 

vastine. 

 

Tarkastuslautakunnan arvioinnista on pyydetty ao. johtavilta viranhaltijoilta 

selvitys toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta ko. tehtävä-

alueen osalta.  

 

Oheismateriaali  

1 Arviointikertomus 2016  

 

Tiedoksi 

Tarkastuslautakunta 
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Kvalt 72 § Huoneentauluun sitoutuminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti sitoutua huoneentaulun arvoihin ja asi-

oihin ja allekirjoitti huoneentaulun. 

 

Kunnanvaltuusto haastoi yksimielisesti jokaisen Enontekiön kuntalaisen ja 

työpaikan tekemään omannäköisensä huoneentaulun. 

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja kävi läpi huoneentaulun. Kunnanjohtaja totesi, että asia on 

käsitelty johtoryhmässä ja toimialajohtajilla ja toimialavastaaville annettu 

tehtäväksi keskustella huoneentaulusta ja viedä huoneentaulua omissa toimi-

pisteissään keskusteluun ja toimialat on haastettu sitoutumaan huoneentau-

luun.  

 

Birgitta Eira esitti, että Enontekiön kunnanvaltuusto haastaisi jokaisen 

Enontekiön kuntalaisen ja työpaikan tekemään omannäköisensä huoneentaulun. 

Satu-Marja Eira Keskitalo ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.  

 

Puheenjohtaja tiedusteli, että voisiko kunnanvaltuusto hyväksyä yksimielises-

ti, että kunnanvaltuusto haastaisi jokaisen Enontekiön kuntalaisen ja työpai-

kan tekemään omannäköisensä huoneentaulun, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 25.8.2017 264 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää sitoutua liitteenä olevaan huoneentauluun ja allekir-

joittaa sen. Kunnanhallitus haastaa kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut 

sitoutumaan huoneentaulun arvoihin ja asioihin. 

 

Selostus 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hanke on haastanut suomalaiset 

työpaikat tekemään huoneentauluja muistuttamaan työyhteisöjä tärkeistä asi-

oista. Tavoitteena on nostaa esille työyhteisön tärkeiksi kokemat asiat, joi-

den avulla työpaikalla on hyvä tehdä työtä.  

Kunnanviraston henkilöstö on työstänyt huoneentaulua, jota on esitelty myös 

kunnanhallitukselle kesän aikana. Huoneentaululla sitoudutaan asioihin, joi-

den myötä Enontekiöllä on hyvä tehdä työtä, töihin mukava tulla ja töistä 

hyvillä mielin lähteä kotiin. Sitoumuksen voi antaa allekirjoittamalla sitou-

mus. Kunnanviraston henkilöstöstä suurin osa on jo allekirjoittanut sitoumuk-

sen.  

Huoneentaulu on liitteenä. 
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Liite  

1 Huoneentaulu  
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Kvalt 73 § Kunnan omavelkaisen lainatakauksen siirtäminen As Oy Enontekiön 

Saanansäde 3:lta As Oy Enontekiön Saanansäde 4:lle 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsitteli 

Birgitta Eira ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän py-

kälän ajaksi.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 19.8.2017 281 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston 

15.11.2007 §:ssä 57 päättämä omavelkainen takaus siirtyy yhtiön jakaantumisen 

seurauksena As Oy Enontekiön Saanansäde 4:lle jäljellä olevien lainojen yh-

teissumman osalta 657508,35 euroa. 

 

Muilta osin kunnanvaltuuston 15.11.2007 §:ssä 57 antama takaus raukeaa.  

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto on 15.11.2007 § 57 päättänyt yksimielisesti muuttaa 28.8.2007 

(§ 41) tekemäänsä takauspäätöstä siten, että kunta myöntää Nordea Pankki Suo-

mi Oyj:stä otettavalle As. Oy Enontekiön Saanansäde 3:n velkakirjaehtojen 

mukaiselle lainalle enintään 1.400.000 euron suuruisen (aikaisempi 600.000 

eur) omavelkaisen takauksen, ja että kunnanvaltuusto myöntää 6.300 euron li-

sämäärärahan Saanansäde 3 osakepääoman korottamiseen talousarvion kohtaan 2 

003 006 001 arvopaperit. 

 

As Oy Enontekiön Saanansäde 3 on jakaantunut kahdeksi yhtiöksi:  

As Oy Enontekiön Saanansäde 3 ja As Oy Enontekiön Saanansäde 4. 

 

Enontekiön kunta omistaa 90 % As Oy Enontekiön Saanansäde 4:n osakkeista. 

Loput 10 % omistaa yksityinen osakas.  

 

As Oy Enontekiön Saanansäde 3:ssa kunnalla ei ole osakkeita.  

 

As Oy Enontekiön Saanansäde 3:lla on tilinpäätöksessä 2016 kolme lainaa: 

123120-6030139    350246,35 € 

123120-6030162     67094,00 €, kertalyhenteinen 

123120-6030147    240168,00 €, kertalyhenteinen  

 

Em. lainojen yhteissumma on 657508,35 €. Nämä lainat siirtyvät jakautumisso-

pimuksen mukaisesti As Oy Enontekiön Saanansäde 4:lle.  

 

Jäljellä olevien lainojen 657508,35 € osalta Nordea pankki on pyytänyt, että 

kunta päättäisi takauksen siirrosta As Oy Enontekiön Saanansäde 4:lle. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              27.9.2017 10 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Tiedoksi 

As Oy Enontekiön Saanansäde 4 

Toimitusjohtaja Mirja Tervo 

Nordea pankki 

kirjanpito 
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Kvalt 74 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi valtuuston tietoon seuraavat asiat:  

 

- Luottamushenkilöiden kuntatalouskoulutus on 16.10.2017. 

 

- Perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen Lapin sairaanhoi-

topiirille. Valtuusto on 31.5.2017 hyväksynyt järjestämisvastuun siir-

tämisen ja valtuuttanut kunnanhallituksen toimeenpanomaan perustervey-

denhuollon järjestämisvastuun siirtäminen.   

 

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen toivotti kaikki valtuutetut mukaan valtuuston 

koulutusmatkalle, joka alkaa heti kokouksen jälkeen.  

 

Valtuustoaloitteet:  

 

Outi Kurkela:  

Esitti, että kunnan tulisi ennakoida ja kysyi, että onko kunnalla vara ul-

koistaa Hannele Kumpulaisen työtä Lapin sairaanhoitopiirille.  

 

Birgitta Eira:  

Birgitta Eira esitti, että listataan tapahtumia ja kokouksia joihin kunta on 

kutsuttu sekä listataan onko Enontekiön edustus ollut paikalla.  
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  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2)   
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä   
    27.9.2017  69-74   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 69, 70, 71, 72, 74. 

 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 
 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
Puhelin: 029 56 42800  
Faksi: Faksi: 029 56 42841 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
pykälät 73. 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 

  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vä ei oteta lukuun. 
 
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
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Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku  
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle  
voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös 
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu 
on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä 
eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki). 
 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165    
Käyntiosoite: Ounastie 165 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi 
Faksinumero: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 487 6980 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


