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Jarmo Näkkäläjärvi, 1. varapuheenjohtaja
Sari Norrgård, 2. varapuheenjohtaja
Satu-Marja Eira-Keskitalo
Helinä Hautamäki
Per-Oula Juuso
Elli-Maria Kultima
Anja-Maija Lundell
Juha-Pekka Mäntyvaara
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Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 14.11.2022
alkaen
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§ 73
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 2.11.2022 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
jäsenmäärältään päätösvaltainen.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta
tähän kunnanvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on kutsuttu
varavaltuutetut:
Pekka Tjäderhane, paikalla kutsuttuna Kok-KD 1. varavaltuutettu Heikki Järvistö.
Jarno Viitanen, paikalle kutsuttuna Yhteislista Enontekiöläisten äänen 1.
varavaltuutettu Sirpa-Liisa Korva.
Kari-Pekka Stoor, PS 1. varavaltuutettu Emilia Lyttinen oli ilmoittanut olevansa estynyt
saapumaan, paikalla kutsuttuna PS 2. varavaltuutettu Marko Keskitalo.
Birgitta Eira, paikka jäi tyhjäksi. Vihreiden 1. varavaltuutettu Virpi Labba oli ilmoittanut
osallistuvansa, mutta ei saapunut kokoukseen.

Merkittiin, että Janne Laakkonen ei ollut ilmoittanut esteestä, paikka jäi tyhjäksi.
Päätös
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi paikalla olevan 12 valtuutettua ja 3
varavaltuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 74
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 16.11.2022 klo
14 mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.
enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama.
Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja
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 allekirjoittaa 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 osallistua kokoukseen sen päättymiseen
saakka.
Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä
käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole
valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida
käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä
kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.
Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston
kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu
kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä
yksinkertaisella enemmistöllä.
Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen
asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa "Ilmoitusasiat".
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Mäntyvaara ja Anja-Maija Lundell.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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§ 75
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
Kokouskäsittely
Jari Stoor toi vammaisneuvoston terveiset: Vammaisneuvoston kokous pidettiin
3.11.2022. Ulla Keinovaara lisäsi terveisiin, että vammaisneuvosto toivoo lisää
toimintaa vammaisille nuorille.
Jarmo Näkkäläjärvi toi nuorisovaltuuston terveiset: Edellisen valtuuston jälkeen ei ole
pidetty nuorisovaltuuston kokousta. Tällä hetkellä on uuden nuorisovaltuuston valinta
käynnissä. Seuraava nuorisovaltuusto kokoontuu uudella kokoonpanolla.
Satu-Marja Eira Keskitalo toi vanhusneuvoston terveiset: vanhusneuvoston kokous
pidettiin 20.10.2022. Seuraava kokous on 13.12.2022.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 227,25.10.2022
Kunnanvaltuusto, § 76, 09.11.2022
§ 76
Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023
ENODno-2022-366
Kunnanhallitus, 25.10.2022, § 227
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja
sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit
Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:
Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00 %
(kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos
erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä
2,00–6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on
kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %).
Ilmoitus suositellaan tehtäväksi välittömästi valtuuston päätettyä veroprosenteista.
Sähköinen ilmoitus Verohallintoon tulee tehdä viimeistään torstaina 17.11.2022.
Enontekiön kunnan vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 5,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %
Kokouskäsittely
Jarno Viitanen esitti, että vaikean taloudellisen ja vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi
verot pidetään ennallaan ja tarkastellaan asiaa uudelleen ensi vuonna. Pohjaesitys on
hyvä mutta ajankohta ei siihen ole oikea. Helinä Hautamäki kannatti Jarno Viitasen
esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty esittelijän esityksestä poikkeava
kannatettu esitys. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys, jossa JAA on
esittelijän ehdotus ja EI on Jarno Viitasen kannatettu esitys. Äänestysjärjestys
hyväksyttiin.
Äänestys: Kiinteistövero 2023
Kunnanjohtajan esitys JAA
Jarno Viitasen muutosesitys EI
Jaa

1 Leena Palojärvi

Ei

5

Kari-Pekka Stoor, Jarno Viitanen, Elli-Maria Kultima, Helinä Hautamäki, Tytti
Valkeapää

Tyhj
ä
0
Ääniä annettiin yhteensä 6 kappaletta, joista JAA ääniä 1 ja EI ääniä 5 kappaletta.
Äänestyksen perusteella kunnanhallitus hyväksyi Jarno Viitasen muutosehdotuksen.
Päätös
Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.
Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 13:30-13:45. Tauon
jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa.
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Kunnanvaltuusto, 09.11.2022, § 76
-
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.
Kokouskäsittely
Jarmo Näkkäläjärvi esitti 2 % korotusta rakentamattoman rakennuspaikan veroon, eli
vero nousisi 5,00 %;iin. Muut verot esityksen mukaan:
Yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
Vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
Muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
Voimalaitos 0,93 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka 5,00 %
Valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.
Leena Palojärvi, Anja-Maija Lundell ja Sirpa-Liisa Korva kannattivat Jarmo
Näkkäläjärven esitystä.
Ulla Keinovaara ja Elli-Maria Kultima kannattivat kunnanhallituksen esitystä.
Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin
äänestys.
Äänestys: Jarmo Näkkäläjärven kannatettu ehdotus: Rakentamattoman
rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti nostetaan 5 prosenttiin.
Kunnanhallituksen esitys (3 %) JAA, Jarmo Näkkäläjärven esitys (5 %) EI
Jaa 8

Juha-Pekka Mäntyvaara, Helinä Hautamäki, Janne Näkkäläjärvi, Sari Norrgård,
Elli-Maria Kultima, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Marko Keskitalo, Ulla Keinovaara

Ei

Leena Palojärvi, Jarmo Näkkäläjärvi, Anja-Maija Lundell, Per-Oula Juuso, Outi
Kurkela, Sirpa-Liisa Korva, Heikki Järvistö

7

Tyhj
0
ä
Ääniä annettiin yhteensä 15 kappaletta, joista JAA ääniä 8 ja EI ääniä 7 kappaletta.
Äänestyksen perusteella kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Päätös
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Kunnanhallitus, § 228,25.10.2022
Kunnanvaltuusto, § 77, 09.11.2022
§ 77
Tuloveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023
ENODno-2022-366
Kunnanhallitus, 25.10.2022, § 228
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden
kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja
siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen
siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset
toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten
verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja
alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä.
Kunnanvaltuusto on päättänyt 10.11.2021/§ 85 Enontekiön kunnan vuoden 2022
tuloveroprosentiksi 21,25 %. Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien
määräämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa (702/2022). Lain mukaan
kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022
tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.
Vastaavasti on säädetty Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta
annetussa laissa. Säännöksen tarkoituksena on estää verotuksen kiristyminen sen
johdosta, että kuntien tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille ja valtion rahoituksen
piiriin edellyttää valtion veron korotuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2023 tuloveroprosentiksi
8,61.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2022, § 77
-
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Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää vuoden 2023 tuloveroprosentiksi
8,61.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Verohallinto, kuntaliitto, kirjanpito
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Kunnanhallitus, § 176,16.08.2022
Kunnanhallitus, § 232,25.10.2022
Kunnanvaltuusto, § 78, 09.11.2022
§ 78
Enontekiön kunnan virasto-organisaatiouudistus
ENODno-2022-241
Kunnanhallitus, 16.08.2022, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Birgitta Eira, Marja-Riitta Lukkari
birgitta.eira@enontekio.fi, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Virasto-organisaatiouudistus luonnos 10.8.2022
Selostus
Valtakunnallinen sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus astuu voimaan
täysimääräisesti 1.12023, kun toiminnot kokonaisuudessaan siirtyvät
hyvinvointialueille. Uudistus vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kuntien toimintaan ja
talouteen. Muutoksesta johtuen, Enontekiön kunnassa tulee päivittää olemassa oleva
organisaatiorakenne kokonaisuudessaan. Ensimmäisessä vaiheessa päivitettäväksi
tulee luottamushenkilöorganisaatio, jossa on valtuustotasolla määritelty vastuualueet
ja päätöksentekoelimet. Luottamushenkilöorganisaatiopäivityksen jälkeen voidaan
prosessissa edetä seuraavaan vaiheeseen, eli virasto-organisaation uudistamiseen ja
edelleen hallintosäännön päivittämiseen uudistuksen loppuunsaattamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira
Kunnanhallitus käy asiasta evästekeskustelua, jonka pohjalta asian valmistelua
jatketaan.
Päätös
Kunnanhallitus kävi asiasta evästekeskustelun, jonka pohjalta asian valmistelua
jatketaan.

Kunnanhallitus, 25.10.2022, § 232
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari, Samuli Mikkola
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi, samuli.mikkola@enontekio.fi
hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Organisaatiouudistus kh 25.10.2022
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Selostus
Valtakunnallinen sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus astuu voimaan
täysimääräisesti 1.1.2023, kun toiminnot kokonaisuudessaan siirtyvät
hyvinvointialueille. Uudistus vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kuntien toimintaan ja
talouteen. Muutoksesta johtuen, Enontekiön kunnassa tulee päivittää olemassa oleva
organisaatiorakenne kokonaisuudessaan. Ensimmäisessä vaiheessa on päivitetty
luottamushenkilöorganisaatio, jossa on valtuustotasolla määritelty vastuualueet ja
päätöksentekoelimet. Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn
luottamushenkilöorganisaation 7.9.2022/§ 59.
Luottamushenkilöorganisaatiopäivityksen jälkeen prosessi on edetty seuraavaan
vaiheeseen, eli virasto-organisaation uudistamiseen. Luottamushenkilö- ja virasto-
organisaatiomuutokset edellyttävät hallintosäännön päivittämistä vastaamaan uutta
organisaatiota.
Enontekiön kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan
virasto-organisaatiosta. Päätös tuodaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Virasto-organisaatiomuutoksesta on järjestetty seminaari kunnanhallitukselle,
varajäsenille sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle 20.10.2022. Virasto-
organisaatiomuutosta on käsitelty yhteistoimintaryhmässä 21.10.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy virasto-organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti.
Organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2023. Edelleen kunnanhallitus päättää viedä
uudistetun virasto-organisaation tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2022, § 78
Liitteet

1 Organisaatiouudistus kh 25.10.2022
-
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy virasto-organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti.
Organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2023. Edelleen kunnanhallitus päättää viedä
uudistetun virasto-organisaation tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 79
Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

Kokouskäsittely
Hallintojohtaja toi valtuustolle tiedoksi, että Lapin ELY-keskukselta vuonna 2021
myönteisen rahoituspäätöksen saanut Enontekiön reittien
kokonaiskehittämissuunnitelma 2022-2028-hanke on päättynyt ilman tehtyjä
toimenpiteitä hanke-ajan päättymiseen. Hankkeelle olisi tullut hakea jatkoaikaa
30.6.2022 mennessä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 80
Valtuustoaloitteet
Kunnan hallintosääntö 120 §
”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan
toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään
lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
Päätös
Ei valtuustoaloitteita.
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Kunnallisvalitus
§76, §77
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Muutoksenhakukielto
§73, §74, §75, §78, §79, §80
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

