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Hyvinvointilautakunta 

 

Kokousaika  22.5.2018 klo 14.00- 15.55 

  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla Jaakko Alamattila  pj 

olleen jäsenet    Outi Kurkela              vpj 

          Berit-Ellen Juuso           j 

          Ulla Keinovaara             j  

          Elli-Maria Kultima          j 
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Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

Elina Rousu-Karlsen        khall edustaja 

   

   

Muut saapuvilla   Annikki Kallioniemi esitt./ pöytäk.pitäjä 

olleet  Heli Nurmi  esitt./ pöytäk.pitäjä 

     44 § 

  Inka Alapuranen  esitt./ pöytäk.pitäjä 

     45 §  

 Satu-Marja Eira-Keskitalo 42 – 43 §  

 

     

Asiat  41 § - 53 § 

 

 

 

Pöytäkirjan Jaakko Alamattila  Annikki Kallioniemi, 

allekirjoitus puheenjohtaja  40 – 43 § ja 46 - 53 § 

esitt./ pöytäk.pitäjä 

 

 

 

  Heli Nurmi, 44 §  Inka Alapuranen, 45 §

  esitt./ pöytäk.pitäjä esitt./ pöytäk.pitäjä

  

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus      

  Outi Kurkela  Oula-Matti Palojärvi 

  pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 
Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä     
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Asialista: 

41 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

42 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen sijoituspaikka  

     Luppokoti 

43 § Luppokodin omavalvontasuunnitelman esittely 

44 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2018 kulttuurin  

     toimiala 

45 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2018 vapaa-aikatoimi 

46 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

47 § Erityislastentarhanopettajan/kuntoutusohjaajan irtisanoutuminen 

48 § Perusturvan talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuussa 

49 § V.2019 talousarvioraami perusturvan osalta  

50 § Nuoriso-, vammais-, ja vanhusneuvoston edustajan läsnäolo- ja  

     puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa 

51 § Tiedoksi saatettavat asiat 

52 § Ilmoitus irtisanoutumisesta 

53 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Hyvinvointiltk. 41 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Outi Kurkela 

ja Oula-Matti Palojärvi.  

  

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja hyvinvointilautakunta päättää valita 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen hyvinvointilautakunta 

päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
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Perusturvaltk. 42 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti 

 

Päätös:  

Hyvinvointilautakunta valitsi lähihoitajan toimeen Ulla 

Näkkäläjärven, varalle Miia Kotavuopio.  

 

Käsittely: 

Haastateltiin kaksi pätevyysvaatimukset täyttänyttä hakijaa.  

Haastateltiin lähihoitaja Miia Kotavuopio ja lähihoitaja Ulla 

Näkkäläjärvi.  

 

Haastattelujen jälkeen lautakunta piti viiden minuutin tauon.  

Perusturvajohtaja esitti ehdotuksenaan kokouksessa, että 

lähihoitajan toimeen valitaan Ulla Näkkäläjärvi, varalle Miia 

Kotavuopio.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus:  

Lähihoitajan toimi on haettavana 21.5.2018 klo 15.00 mennessä. 

Hakuajan päättyessä kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat 

kutsutaan haastateltaviksi kokoukseen. Yhdistelmä hakijoista ja 

hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi:  

Hakijat, vastaava hoitaja, palkkasihteeri 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 43 § Luppokodin omavalvontasuunnitelman esittely 

 

Päätös: 

Merkitään tiedoksi.  

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitteli 

omavalvontasuunnitelman. Satu-Marja Eira-Keskitalo poistui 

kokouksesta asian esittelyn jälkeen.  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus:  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esittelee päivitetyn 

Luppokodin omavalvontasuunnitelman.  

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) edellyttää (47 §) että 

sosiaalihuollon toimintayksikköön on laadittava 

omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja 

asianmukaisuuden varmistamiseksi.  Suunnitelman toteutumista on 

seurattava ja toimintaa kehitettävä asiakkailta ja toimintayksikön 

henkilökunnalta kerättävän palautteen perusteella. Lupa- ja 

valvontaviranomainen Valvira on antanut määräyksen toimintayksikön 

omavalvontasuunnitelman sisällöstä.  

 

Tiedoksi:  

Vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakua  
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Hyvinvointiltk. 44 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2018 

kulttuurin toimiala  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Kulttuuri-ja vientintäkoordinaattori Heli Nurmi poistui kokouksesta 

asian käsittelyn jälkeen.  

 

Ehdotus (kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori):  

Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen osavuosikatsauksen 1-

4/2018 ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle. 

 

Selostus:  

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja 

tytäryhtiöiden on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle toimialueittain osavuosikatsaus lomakepohjalla. 

Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa 

vuodessa: tammi–huhtikuulta 11.5. mennessä, tammi-heinäkuulta 10.8. 

mennessä ja tammi–syyskuulta 10.10. mennessä. Lisäksi toimialojen 

tulee seurata toteutumista kuukausittain. 

Talousarvion toteutuminen on tässä vaiheessa hiukan alittunut. 

Toimintakate on 27,7 %.  

 

Osavuosikatsauslaskelma on esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi:  

Tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 45 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2018 

vapaa-aikatoimi 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Vapaa-aikasihteeri jakoi kokouksessa korjatun osavuosikatsauksen.  

 

Ehdotus (vapaa-aikasihteeri):  

Hyvinvointilautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan vapaa-

aikatoimen osavuosikatsauksen 1-4/2018 ja antaa sen edelleen 

tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle. 

 

Selostus:  

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja 

tytäryhtiöiden on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle toimialueittain osavuosikatsaus lomakepohjalla. 

Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa 

vuodessa: tammi–huhtikuulta 11.5. mennessä, tammi-heinäkuulta 10.8. 

mennessä ja tammi–syyskuulta 10.10. mennessä. Lisäksi toimialojen 

tulee seurata toteutumista kuukausittain. 

 

Talousarvion toteutuminen on tässä vaiheessa vuotta alittunut. 

Toimintakate on 19,0%. Vapaa-aikatoimella ei ole ollut viranhaltijaa 

tammikuussa, vapaa-aikasihteeri on aloittanut työnsä 1.2.2018 ja 

tämä on vaikuttanut alkuvuoden toimintoihin. 

 

Tiedoksi:  

Tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 46 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus: 

Vuoden määräajaksi saamenkielisen lähihoitajan toimeen valitaan 

opiskelija Jonna Rauhala. 

Perusteena on, että Rauhalalla on lähes valmiit lähihoitajan opinnot 

ja riittävä kielitaito.  

Selostus: 

Saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio ja saamenkielinen 

sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi ovat haastatelleet 

hakijat 11.5.2018 ja antaneet arvionsa hakijoiden suullisesta 

kielitaidosta kunnan päätöksentekoelimien käyttöön. Arviot 

esityslistan oheismateriaalina.  

Päätöshistoria: 

Hyvinvointiltk. 32 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

Päätös: 

Perusturvajohtajan kokouksessa esitetyn muutetun ehdotuksen mukaan; 

Hakijoiden kielitaito arvioidaan ja valinta tehdään seuraavassa 

kokouksessa.  

Käsittely:  

Hyvinvointilautakunta haastatteli hakijat.   

Haastattelun ja asian esittelyn aikana paikalla oli sosiaaliohjaaja, 

vanhustyönjohtaja Miia Ahlholm.  

Perusturvajohtaja esitti ehdotuksenaan kokouksessa että hakijoiden 

saamenkielentaito arvioidaan ja valinta tehdään toukokuun 

kokouksessa.  

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta haastattelee hakijat. Hakijat kutsutaan 

haastatteluun klo 15.00  

Ehdotus valittavasta henkilöstä annetaan kokouksessa.  

Hyvinvointiltk. 22.3.2018 27 § 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Hakijat kutsutaan haastatteluun huhtikuussa. 
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Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti, että hakijat Jonna Rauhala ja Anni-Marja 

Vanhapiha kutsutaan haastatteluun ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus:  

Esitetään kokouksessa. 

 

Selotus:  

Saamenkielisen lähihoitajan toimi on haettavana 20.3.2018 mennessä. 

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

Yhdistelmä hakijoista esitetään kokouksessa. Hakemukset nähtävänä 

kokouksessa.  

 

Tiedoksi: 

Hakijat, palkkasihteeri, vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja. 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 47 § Erityislastentarhanopettajan/kuntoutusohjaajan 

irtisanoutuminen 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.   

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta myöntää erityislastentarhanopettaja/ 

kuntoutusohjaajalle eron 1.9.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen 

vuoksi. 

 

Hyvinvointilautakunta kiittää erityislastentarhanopettaja/ 

kuntoutusohjaajaa tämän tekemästä arvokkaasta työstä ja toivottaa 

leppoisia eläkepäiviä.  

 

Selostus: 

Erityislastentarhanopettaja/kuntoutusohjaajan tehtävässä toimiva 

henkilö on 9.5.2018 jättänyt ilmoituksen irtisanoutumista 1.9.2018 

alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

Tiedoksi: 

Työntekijä, perusturvajohtaja, palkkasihteeri 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 48 § Perusturvan talousarvion toteutuminen tammi-

huhtikuussa 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää osavuosikatsauksen 

kunnanhallitukselle; Perusturvalautakunta toteaa että talousarvio 

toteutuu arvion mukaan.  

 

Selostus:  

Lautakuntien tulee antaa osavuosikatsaus tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan vuoden 

neljän ensimmäisen kuukauden toteutuman perusteella.  

 

Vuoden 2018 kirjanpito kuukausilta 1-4 valmistui 15.5.2018.  

Näyttäisi siltä että talousarvio toteutuu arvion mukaan. 

Erikoissairaanhoidon menot ovat alkuvuonna olleet joinakin 

kuukausina korkeat. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta 

ylityshakemukselle.  

 

Perusterveydenhuolto ilmoittaa että osavuosikatsauksen 1-3 mukaan, 

toteutuma siellä arvion mukainen.  

 

Toteutumaraportti ja tilinpäätösennuste esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 49 § V.2019 talousarvioraami perusturvan osalta  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää, että perusturvan menoihin 

varattaisiin v. 2019 vuoden 2018 raami huomioiden palkkakustannusten 

ja elinkustannusindeksin vaikutukset.  

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Perusturvaltk. 50 § Nuoriso-, vammais-, ja vanhusneuvoston edustajan 

läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta päättää, että nuoriso-, vammais- ja 

vanhusneuvoston edustaja on läsnäolo- ja puheoikeus 

hyvinvointilautakunnan kokouksissa julkisten asioiden osalta 

lautakunnan seuraavasta kokouksesta alkaen toistaiseksi.  

 

Selostus:  

Enontekiön nuorisovaltuusto on kokouksessaan 19.4.2018 valtuuttanut 

puheenjohtajan tekemään kunnanhallitukselle esityksen, jotta 

kunnanhallitus myöntäisi nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja 

läsnäolo-oikeuden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan kokouksiin 

siltä osin, kun kokouksessa ei käsitellä salassa pidettäviä asioita. 

Nuorisovaltuusto pitää tärkeänä, että nuoret pääsevät vaikuttamaan 

kunnan asioihin ja näkemään kunnan päätöksentekoa käytännössä. 

Nuorten osallisuuden vahvistaminen edistää myös Enontekiön 

kuntastrategian mukaista kokeilukulttuuria ja ”Met tehemä yhessä ”  

–henkeä.  

 

Elinvoimalautakunta päättänyt kokouksessaan 4.5.2018, että 

vaikuttajaelinten edustajat voivat osallistua kokouksiin kutsusta.  

 

Hallintosäännön 132 §:n mukaan toimielin päättää läsnäolo- ja 

puheoikeudesta kokouksista.  

 

Tiedoksi:  

 

Muutoksenhaku:  
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Hyvinvointiltk. 51 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan merkittiin tiedoksi 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 15.5.4.2018 

saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Vapaa-aikasihteeri 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Valvira Dnro V/12532/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Valvira Dnro V/16413/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Punainen Risti 

- Ensihuoltosopimus 

Saamelaiskäräjät 

- Kutsu 15.5.2018, saamelaisten hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen työpaja 

Suomen mielenterveysseura 

 

Vapaa-aikasihteeri: 

- Valtionavustuspäätös (LAAVI/1491/2017 Digitaalisuus ei katso 

välimatkaa hankkeeseen. Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt 

Enontekiön kunnalle 5 000 euroa valtionavustusta digitaalisen 

nuorisotyön kehittämiseen. Hakemuksessa esitetyt kustannukset 

ovat 10 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.6-2018-31.5.2019 

 

- Voimaa vanhuuteen hyvinvointipäivät Peltovuoman koululla 

24.5.18 klo 14-17 ja Palojoensuun kylätalolla 5.6.18 klo 14-17 

 

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä kokoontunut 3.5. 
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- Yhdistysillanvietto järjestettiin 8.5. tilaisuuteen osallistui 

n.25 henkilöä 

 

- Yhdistysfoorumi järjestettiin 15.5. foorumiin osallistui n. 25 

henkilöä 

 

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

 

- Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori osallistui Kuntaliiton 

maakuntauudistuksen viestintä -koulutukseen Rovaniemellä 

23.4.2018. 

 

- Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori osallistui Lapin 

kirjaston johtoryhmän kokoukseen 7.5.2018. 
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Hyvinvointiltk. 52 § Ilmoitus irtisanoutumisesta 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Tämän asian käsittelyn yhteydessä lautakunta päätti yksimielisesti, 

että toimi täytetään ja julistetaan haettavaksi.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta myöntää lähihoitaja Minna Vaarille eron 

lähihoitajan toimesta 1.6.2018 alkaen. Hyvinvointilautakunta kiittää 

Minna Vaaria Luppokodilla tehdystä hyvästä ja arvokkaasta työstä. 

 

Selostus: 

Luppokodilla työskentelevä Minna Vaari on irtisanoutunut 1.6.2018 

alkaen 17.5.2018 tekemällään ilmoituksella. Irtisanoutumisilmoitus 

nähtävänä kokouksessa.  

 

Tiedoksi: 

Minna Vaari, Satu-Marja Eira-Keskitalo, palkanlaskija 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk.53 § Lautakunnan edustajien esille ottamat asiat 

 

Ulla Keinovaara otti esille työn tarjoamisen roskan keruussa. Oula-

Matti Palojärvi kertoi, että jätteen keruuastioiden ympäristö on 

roskainen. Todettiin, että asia ollut käsittelyssä 

kunnanhallituksessa ja asia on järjestyksessä.  

 

--- 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälät 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 

§:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

 

Pykälät: 43, 44, 45, 48, 49 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 42, 46, 47, 52 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: - 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika  

 

  

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä 

kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 

ja postiosoite.  

 

Enontekiön kunnanhallitus  

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi  

 

Pykälät: 42, 46, 47, 52 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaati-  

muksen sisältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.  

 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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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  

 

pykälät -      30 päivää 

 

  

Hallintovalitus     valitusaika  

 

pykälät –  

 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  

pykälät      valitusaika  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivä 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.  

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, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä 

päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan  

alkamisen ajankohdasta.  
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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 

aukiolo-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 

tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 

ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 

viranomaisen 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. Maksuvelvollinen 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 


