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käsittelyn jälkeen  

Miia Ahlholm sosiaaliohjaaja 55 §, 

poistui 55§ käsittelyn 
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Asialista: 

54 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

55 § Vanhuspalvelusuunnitelman luonnoksen esittely  

56 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, sijoituspaikka Luppokoti 

58 § Hetan koulukeskuksen liikuntasalin sekä Kilpisjärven  

     monitoimitalon liikuntasalin käyttöä koskevat periaatteet,  

     ohjeet ja maksut 

59 § Tiedoksi saatettavat asiat 
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Hyvinvointiltk. 54 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari 

Kultima ja Outi Kurkela. 

  

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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Hyvinvointiltk. 55 § Vanhuspalvelusuunnitelman luonnoksen esittely 

 

Päätös: Käsittely kesken. 

 

Käsittely: Miia Ahlholm esitteli suunnitelmaluonnosta. Lautakunta 

merkitsee asian tiedoksi. 

 

Selostus: 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm esittelee vanhuspalvelusuunnitelman 

luonnoksen. Luonnos vanhuspalvelusuunnitelmasta jaetaan viimeistään 

kokouksessa. 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken
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Hyvinvointiltk. 56 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, sijoituspaikka 

Luppokoti 

 

Päätös: Vs.perusturvajohtajan ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: Lautakunta haastatteli puhelimitse Tuuna Körkköä, Miia 

Kotavuopiota on haastateltu hyvinvointilautakunnan edellisessä 

kokouksessa.  Vs perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan 

että toimeen valitaan Miia Kotavuopio ja varalle valitaan Tuuna 

Körkkö. 

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Lähihoitajan toimi Luppokodilla on haettavana 12.6.2018 mennessä.  

Hakuilmoitus on esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: 

Hakijat, palkkasihteeri, Luppokodin vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 58 § Hetan koulukeskuksen liikuntasalin sekä 

Kilpisjärven monitoimitalon liikuntasalin käyttöä koskevat 

periaatteet, ohjeet ja maksut 

 

Päätös: Vapaa-aikasihteerin ehdotuksen mukaan. 

Liitteenä oleviin ohjeistuksiin päätettiin tehdä seuraavat 

tarkennukset: lisäys vakiokäyttövuorosta päättäminen sekä lisätään 

kohta tilapäisestä käytöstä päättää Kilpisjärven monitoimisalin 

osalta apulaisjohtaja ja Hetan koulukeskuksen salin osalta vapaa-

aikasihteeri. 

Käsittely: Vapaa-aikasihteeri esitteli ehdotustaan. Lautakunta 

keskusteli aktiivisesti asiasta. 

Päätösehdotus (vapaa-aikasihteeri): 

Hyvinvointilautakunta päättää esittää edelleen kunnanhallitukselle 

hyväksyttäväksi Hetan koulukeskuksen liikuntasalin sekä Kilpisjärven 

monitoimitalon liikuntasalin liitteenä olevat käyttövuorojen 

periaatteet ja ohjeet sekä käyttövuoromaksujen määräytymisen 

1.8.2018 alkaen seuraavasti: 

Vakiokäyttövuoro: 

Säännöllinen ilta- ja viikonloppukäyttö 

Lukukausi 1.8 - 31.12 sekä 1.1 - 31.7 

Käyttövuoromaksu 30 €/tunti/lukukausi.  

Puolet tunnit korotetaan täyteen tuntiin. Vuokraus koskee aina koko 

hallia. 

Tilapäinen käyttö: 

Kunnassa toimivilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä 

peritään 15€ /tunti tai 80 euroa/vrk. 

Kunnan ulkopuolisilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä 

peritään 30 euroa/tunti tai 100 euroa/vrk.  

Puolet tunnit korotetaan täyteen tuntiin. Vuokraus koskee aina koko 

hallia. 

Mahdollisuus vapautukseen vakio käyttövuoron maksusta: 

Enontekiöläiset yhdistykset voivat hakea vapautusta 

käyttövuoromaksuun seuraavin ehdoin: 
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- toiminta tukee Enontekiö kuntastrategian linjauksien mukaista 

terveyden, hyvinvoinnin sekä liikunnallisen elämäntavan 

edistämistä 

- toiminta on säännöllistä ryhmätoimintaa ja osallistuminen on 

avointa  

- yhdistys sitoutuu seuraamaan käyttövuoron kävijämääriä ja 

toimittamaan raportin toteutuneesta toiminnasta lukukausittain 

annettujen ohjeiden mukaisesti vapaa-aikatoimelle 

Vapautusta haetaan käyttövuorohakemuksen yhteydessä. Vapautuksesta 

päättää vapaa-aikasihteeri. Mikäli yhdistykselle myönnetään vapautus 

ja yhdistys laiminlyö seurannasta raportointia tulee 

käyttövuoromaksu maksettavaksi normaali hintojen mukaisesti. 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

Selostus: 

Hyvinvointilautakunta on saanut tehtäväksi valmistella 

kunnanhallituksen päätettäväksi Enontekiön kunnan liikuntapaikkoja 

koskevat periaatteet ja maksut. Enontekiön kunnan alueella ovat 

liikuntasalit Hetan koulukeskuksen yhteydessä sekä Kilpisjärven 

monitoimitalon yhteydessä.  

Hetan liikuntasalin osalta on voimassa 27.8.2015 Sivistyslautakunnan 

79§ päätös koskien tilavuokria sekä käyttövuoron hakemista ja muilta 

osin voimassa ovat vuonna 2011 sovitut ehdot. Kilpisjärven 

monitoimitalon liikuntasalin osalta ei ole peritty vakio 

käyttövuoroista maksua ja tilapäisen käytön osalta vuokra on 

neuvoteltu koulun apulaisjohtajan kanssa. 

Hetan liikuntasalin osalta salin vuosittaiset kustannukset ovat 

olleet n. 45 000 euroa/vuosi ja vuokratuloja on kertynyt n. 1 000 

euroa/vuosi. Käyttömaksuilla on katettu sähkö-, kunnossapito-, 

siivous-, ja muita kuluja. Kilpisjärven monitoimitalon salin osalta 

paikallinen yhdistys on hankkinut wc-paperia, käsipaperia, 

siivousvälineitä yms. yleiseen käyttöön. 

Enontekiön kuntastrategian tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen ja 

kuntalaisten terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen. 

Tavoitteena on myös kehittää yhteisten tilojen tehokkaampaa käyttöä. 

Enontekiön kunnassa on myös laadittu asiakirja Enontekiö-konsernin 

ja yhdistysten yhteistyöstä.  

Liikuntalain (390/2015) tavoitteena on edistää eri väestöryhmien 

mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia 

ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, 

lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa 
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mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-

urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita; sekä eriarvoisuuden 

vähentämistä liikunnassa. 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, 

yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet 

elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. 

Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle 

paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä 

kunnan asukkaiden liikunnalle: 

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia 

edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen; 

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä 

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja 

Vakiokäyttövuoroja varanneita yhdistyksiä on kuultu asian 

valmistelun yhteydessä. Myös yhdistysfoorumissa on kerrottu asian 

olevan valmistelussa ja yhdistystoimijat ovat voineet olla 

yhteydessä vapaa-aikasihteeriin kertoakseen oman mielipiteensä 

käyttövuoromaksuihin. 

 

Nuorisovaltuuston kokouksessa 1.6 17 § on keskusteltu esityksestä ja 

nuorisovaltuusto antoi oman evästyksensä valmisteluun: 

”Nuorisovaltuusto keskusteli asiasta ja mahdollisuus hakea 

vapautusta nähtiin hyvänä asiana. Tärkeänä nähtiin että tilojen 

käyttäjät tulee sitouttaa toimintaan. Vastuuhenkilöitä olisi hyvä 

olla useampi. Nuorten harrasteporukat myös tärkeää huomioidaan esim. 

nuorisotoimen harrastevuorojen kautta. Salin käyttövuorojen 

hakemisesta tiedottaminen tulee olla selkeää ja kuntalaisten 

tiedossa. Mahdollisuudesta salin tilapäiseen käyttöön tulisi 

tiedottaa paremmin.” 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEA-viisarin avulla kuvataan 

kuntien terveyden edistämisen aktiivisuutta. Yhtenä toimialueena on 

liikunta. Enontekiön kunnan osalta edistämisaktiivisuus on hyvä, 

mutta parannettavaa on erityisesti seurannan ja tarveanalyysin 

osalta. Eli meillä ei ole käytettävissä tarkkaa ja kattavaa tietoa 

esim. yhdistysten järjestämän harrastetoimintaan osallistumisesta. 

Vapaa-aikatoimen yhdeksi tavoitteeksi vuonna 2018 on asetettu kunnan 

vapaa-aikatilojen (liikuntahallit ja paikat sekä nuorisotilat) 

käytön ohjeet ajan tasalla yhteistyössä infrastruktuuritoimialan ja 

nuorisotoimen kanssa.  
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Valmistelun yhteydessä on tehty yritysvaikutustenarviointi. 

Vaikutukset ovat vähäiset ja positiiviset 

 

**** 

 

 

Päätöshistoria 

Khall 20 § Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätökseen 

16.11.2017 § 99 Kilpisjärven monitoimitalon tilojen käyttömaksu  

Päätös  

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta 

elinvoimalautakunnan päätökseen 16.11.2017 § 99. Kunnanhallitus 

päätti kumota elinvoimalautakunnan em. päätöksen siltä osin kun se 

koski liikuntahallia ja keittiötiloja.  

Kunnanhallitus päätti todeta, että toimivaltainen lautakunta 

liikuntahallin osalta on hyvinvointilautakunta, jossa vapaa-

aikatoimen asiat käsitellään ja kunnanhallitus keittiötilojen 

osalta.  

Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunnan liikuntapaikkoja ja 

keittiötiloja koskevat periaatteet ja maksut valmistellaan 

kunnanhallitukselle päätettäväksi.  

Käsittely  

Keskustelun alussa Elli-Maria Kultima ilmoitti olevansa esteellinen 

ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Kunnanhallitus päätti, 

että puheenjohtajan tässä pykälässä toimii Jaakko Alamattila.  

Kunnanjohtajan muutti päätösehdotuksen viimeisen kappaleen loppuun 

lisättäväksi sanan ”päätettäväksi”.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää käyttää otto-

oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen 16.11.2017 § 99. 

Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan em. päätöksen 

siltä osin kun se koski liikuntahallia ja keittiötiloja.  

Kunnanhallitus päättää todeta, että toimivaltainen lautakunta 

liikunta-hallin osalta on hyvinvointilautakunta, jossa vapaa-

aikatoimen asiat käsitellään ja kunnanhallitus keittiötilojen 

osalta.  
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Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunnan liikuntapaikkoja ja 

keittiötiloja koskevat periaatteet ja maksut valmistellaan 

kunnanhallitukselle.  

Selostus  

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on tuottaa ja järjestää mm. 

nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimesta.  

Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus ja toimielimet 

päättävät tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä jollei 

hallintosäännössä ole toisin määrätty.  

Lautakunnan tehtävänä on hallintosäännön mukaan linjata myös maksut.  

Kunnanjohtaja on käynyt keskustelua elinvoimalautakunnan 

puheenjohtajan ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan kanssa, 

jotka ovat pitäneet kunnanhallituksen otto-oikeutta sopivana 

menettelytapana.  

Keittiön tilojen osalta tilojen hallinta on hallinnon 

toimialalla/keskuskeittiö.  

 

Päätöshistoria  

Elinvoimalautakunta 16.11.2017 § 99  

KILPISJÄRVEN MONITOIMITALON TILOJEN KÄYTTÖMAKSU  

Päätös: Esittelijä teki esitykseen teknisen korjauksen: Kunnan 

alueella toimivilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä keittiön tilojen 

käyttömaksu on 50 €/vrk. Kunnan ulkopuolisilta käyttömaksu on 100 

€/vrk.  

Elina Rousu-Karlsen esitti, että liikuntahallin käyttö olisi 

ilmiasta kunnan yhdistyksille ja keittiön käyttöön ei vaadittaisi 

kunnan keittiö-henkilökunnan läsnäoloa, vaan siihen riittäisi 

ammattitaitoinen, hygieniapassin omaava henkilö. Muuten esittelijän 

ehdotuksen mukaan. Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  

Hannu Ranta esitti, että asia tuotaisiin myöhemmin uudelleen 

käsittelyyn, missä käsiteltäisiin kunnan liikuntatilojen käyttöä 

kokonaisuutena. Esitystä ei kannatettu.  

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys ja sitä 

oli kannatettu, lautakunta järjesti äänestyksen. Esittelijän 

ehdotusta kannattavat sanovat ”JAA” ja Elina Rousu-Karlsenin 

ehdotusta kannattavat sanovat ”EI”.  
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Taru Mäkitalo: Ei. Pentti K. Keskitalo: Ei. Elina Rousu-Karlsen: Ei. 

Hannu Ranta: tyhjä. Elli-Maria Kultima. Ei Ulla Keinovaara: Ei. 

Juha-Pekka Mäntyvaara: Ei.  

Elina Rousu-Karlsenin esitys tuli elinvoimalautakunnan päätökseksi. 

Hannu Ranta jätti päätökseen eriävän mielipiteen.  

Ehdotus: rkm-rakennustarkastaja  

Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa Kilpisjärven monitoimitalon 

tilojen käyttömaksun selostuksessa esitetyssä muodossa.  

Selostus:  

5.9.2017 Käydyn palaverin yhteydessä sovittiin, että monitoimitalon 

käy-töstä peritään käyttömaksu samaa periaatetta noudattaen kuten 

Hetan keskuskoulun osalla.  

Liikuntahalli: Liikuntahallin käyttövuoron maksua peritään 

päivämaksuna 30 €/päivä/puolivuotiskausi 1.1-30.6 ja 1.7-31.12. 

(Esim. Yhdistys varaa liikuntahallin neljänä päivänä viikossa vaikka 

3 tuntia/kerta, peritään maksua 4 päivän osalta 

120€/puolivuotiskausi). Mikäli yhdistys käyttää hallia vähemmän kuin 

3tuntia /päivä, peritään maksuna 10€/tunti/lukukausi.  

Tilapäisen käytön osalta kunnassa toimivilta muilta kuin hallin 

lukukaudeksi varanneilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä 

peritään joko 15 €/tunti tai 80 €/vrk. Kunnan ulkopuolisilta 

järjestöiltä peritään liikuntahallin käyttömaksua 30 €/tunti tai 100 

€/vrk.  

Käyttömaksu peritään paikallisilta yhdistyksiltä lukukauden 

päätyttyä varauskirjan mukaisesti.  

Keittiötila: Keittiön vuokraaminen edellyttää, että joku keittiön 

vakinaisesta henkilökunnasta on mukana ja vuokraaja maksaa 

tarvittaessa ko. henkilön palkan. Keittiötyöskentelyssä noudatetaan 

asetettuja hygieniavaatimuksia.  

Kunnan alueella toimivilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä keittiön 

tilojen käyttömaksu on 80(50) € / vrk. Kunnan ulkopuolisilta 

järjestäjiltä peritään vuokraa 120(100) € / vrk. Näyttely-/aulatilan 

vuokra 25 € / vrk keittiön vuokraamisen yhteydessä.  

Tilaisuuksissa, missä valmistetaan ja / tarjoillaan vain kahvia, 

hinta on 40 € / kerta. Paikallisyhdistysten kokousten pitäminen 

kokoustilassa (jossa pieni keittiötila) on maksutonta.  

Tilojen vuokraamisesta tehdään kirjallinen sopimus.  
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Muut tilat:  

Teknisen luokka 30€/h  

Perusluokat 20€/h  

Majoitus: Monitoimitalon tiloja ei saa käyttää majoittumiseen. 

Majoittumisessa on kuitenkin kaksi poikkeusta:  

- 27.4 veteraanipäivän tilaisuus kolmen valtakunnan rajalla. Tiloja 

voidaan antaa käyttöön kyseiselle yhdistykselle, joka po. 

tilaisuuden järjestää.  

- koululaisten luokkaretkien käyttöön.  

 

Tilojen käytöstä vastaa ja sopii monitoimitalon tilavarauksista 

vastaava, koulun apulaisjohtaja.  

Muut asiat:  

Videoneuvottelu- ja äänentoistolaitteiden käyttämisestä sovitaan 

erikseen apulaisjohtajan kanssa.  

Jokaisella vuokraajalla tulee olla nimetty täysi-ikäinen ja 

luotettava vastuuhenkilö, jolle tilan avain ja ohjeet luovutetaan.  

Kuntosali vuokrataan Saana-Veikot ry:lle 10€/kk. Vuokraaja vastaa 

tilan kunnosta, siivouksesta sekä kuntosalilaitteiston 

turvallisuudesta.  

Monitoimitalon tilojen käytöstä ja säännöistä tulee laatia 

järjestyssääntö, jonka hyväksyy elinvoimalautakunta.  

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.  

Päätös astuu voimaan 1.12.2017  

 

Tiedoksi  

Elinvoimalautakunta  

Hyvinvointilautakunta 

**** 

 

Liiteet: 

Kilpisjärven monitoimitalon liikuntasalin käytön periaatteet ja 

ohjeet      LIITE 1 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________20.6.2018_________________ 13 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                                     

                                    

Hetan koulukeskuksen liikuntasalin käytön periaatteet ja ohjeet 

LIITE 2 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 
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Hyvinvointiltk. 59 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Käsittely: Merkittiin tiedoksi 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 11.6.2018 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Vapaa-aikasihteeri 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön vanhusneuvosto 

- Vanhusneuvosto 17 § 22.5.2018 Enontekiön kuntastrategia 

enontekiöläisten ikäihmisten näkökulmasta 

 

Aluehallintovirasto LAAVI/424/04.02.01/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö 1.6.2018, kuntainfo 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja vammaisetuudet 

toimeentulotuessa 

 

Vapaa-aikasihteeri: 

- Päätös valtionavustuksesta lasten ja nuorten paikalliseen 

harrastustoimintaan (LAAVI/1520/07.03.03/2017). Lapin 

aluehallintovirasto toteaa, että hakemuksen käsittely raukeaa, 

koska hakemus on peruttu. Hakemus on peruttu koska Enontekiön 

kunta on saanut digitaalisen nuorisotyön kehittämisavustuksen 

ja resurssit eivät tällä hetkellä riitä kahden hankkeen 

toteuttamiseen (henkilöstö). Lisäksi tiedossa on ollut 

opetustoimen suunnitelmat hakea avustusta koulunkerhotoimintaan 

- Voimaa vanhuuteen hyvinvointipäivät toteutuneet suunnitellusti 

Peltovuomassa 24.5, osallistujia n.20 sekä Palojoensuussa 5.6 

osallistujia n.20 

- Nuorisotoimessa työskentelee kaksi kesätyöntekijää kesä-

heinäkuussa 
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Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori osallistui: 

23.- 24.5. Saamelaisten aineettoman kulttuuriperinnön konferenssiin 

Inarissa. 

16.6. Hyvinvointia taiteilijaresidenssistä -päivään Rovaniemellä. 

 

Omatoimikirjaston toiminta alkoi maanantaina 11.6.  

 
Kotiseutumuseo on avoinna kesällä 25.6.- 4.8. ma-pe klo 12-18 ja la 

klo 12-16. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00
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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: 55, 58 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 56 

 

 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: 56 

 

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 


