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Kokousaika  22.08.2018 klo 14.00- 15.50 
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olleen jäsenet    Outi Kurkela              vpj, vanhusn. pj 

          Berit-Ellen Juuso           j 

          Ulla Keinovaara             j  

          Elli-Maria Kultima          j 

             Jari Kultima                j 

          Alpo Peltovuoma             j 

          Virpi Labba                vj etäyhteys 

 

Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

Elina Rousu-Karlsen        khall edustaja 

                             

          Birgitta Eira              vammaisn. pj 

Ibbá Lauhamaa              nuorisoneuvoston 

                           edustaja § 60- 64 

              

                

   

   

Muut saapuvilla   Annikki Kallioniemi esitt./ pöytäk.pitäjä 

olleet  Inka Alapuranen  esitt./pöytäk.pitäjä  

     60-61 §  

  Heli Nurmi  esitt./pöytäk.pitäjä 68§ 

  Anne-Maria Näkkäläjärvi    asiantuntija 65 § 

   

     

Asiat  60 § - 69 § 

 

 

 

Pöytäkirjan Jaakko Alamattila  Annikki Kallioniemi 

allekirjoitus puheenjohtaja  esitt./ pöytäk.pitäjä 

 

 

  Heli Nurmi  

  esitt./pöytäk.pitäjä 68 § 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Outi Kurkela   Alpo Peltovuoma 

   

   

 

 

Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä     
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Asialista: 

60 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

61 § Tiedoksi saatettavat asiat 

62 § Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän  

     vuoden 2019 talousarviota varten 

63 § Esitysten tekeminen Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja  

     taloussuunnitelmaa vuosille 2019- 2021 varten 

64 § Perusturvan osavuosikatsaus ja tilinpäätösennuste  

65 § Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet  

66 § Asiavirheen korjaaminen hallintolain mukaan;  

     hyvinvointilautakunnan päätös 57 §   

67 § Kotipalvelun haettavana ollut 50 % lähihoitajan toimi 

68 § Enontekiön kunnan kulttuuripalkinto 2018 (ei julkinen, julkinen  

     palkinnon luovutuksen jälkeen) 

69 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Hyvinvointiltk. 60 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kurkela 

ja Alpo Peltovuoma. 

Käsittelyjärjestystä vaihdettiin sitten tiedoksi saatettavat asiat 

käsitellään seuraavana pykälänä.  

  

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. 61 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Inka Alapuranen poistui kokouksesta asiankäsittelyn jälkeen.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei otto-

oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta lautakunnan käsiteltäviksi.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 13.8.2018 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/31484/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutos 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 6.-7.9.2018 Saariselällä 

Vanhustenpäivä 7.10.2018 

Vanhustenviikko 7.- 14.10.2018 ”Iloa toimeliaisuudesta ”  

Toimiva kotihoito Lappiin –hankkeen tuloseminaari 4.9.2018 

Saamelaisen kulttuurisen osaamisen koulutus lapsi- ja 

perhepalveluissa toimivalle ammattilaiselle 

Määräaikainen sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka; hakuaikaa 

jatketaan. 

Tehostetun palveluasumisen yksikkö, senioriasunnot – hankinnan 

nykytilanne.  

 

Vapaa-aikasihteeri: 

- Hyvinvoivat ja aktiiviset enontekiöläiset- hyvinvointikysely 

kuntalaisille toteutetaan 13.8-31.10.2018 
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- Nuorisotoimen perus- ja kohdeavustukset 2018 sekä 

liikuntatoimen perus-, kohde-, ja tapahtuma-avustukset 2018 

myönnetty. Kunnanjohtajan päätös 26.6.2018.  

 

- Työikäisten hyvinvointimittaukset Hetassa Tunturi Lapin 

luontokeskuksessa ti 25.9. klo 13-18 

 

- Hetan koulukeskuksen liikuntasalin vakiokäyttövuorot 2018-

2019 

 

- Walker-auto eli Wauto liikkuva matalan kynnyksen 

kohtaamispaikka nuorille Enontekiöllä 17-30.9 sekä 10.11-

5.12.2018. Yhteistyössä saamelaiskäräjien, saamelaisalueen 

kuntien, Aseman lapset ry:n sekä paikallisten vapaaehtoisten 

toimijoiden kanssa 

 

- Kino Hetan elokuvatoiminta käynnistyy viikolla 33 

 

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

 

Kotiseutumuseon kesän 2018 kävijämäärä 639. 

 

Flamencokitaristi Toni Jokiniitty vierailee Hetan koulukeskuksessa ja 

Luppokodilla ti 11.9. 
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Hyvinvointilkt. 62 § Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän vuoden 2019 talousarviota varten  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Keskustelun kuluessa tuotiin esille, että hintatason tulisi olla 

kohtuullinen myös Kolpeneen palveluissa. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta lausuu kunnan lausuntona seuraavaa:  

 

Kunta tulee käyttämään Kolpeneen palvelukeskuksen palveluja v. 2019 

samoin kuin aiempinakin vuosina. Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymältä hankitaan kuntoutusneuvolatoimintaa, tutkimusjaksoja, 

kuntoutusjaksoja, ja jossain entiseen tapaan jonkin verran 

asumispalvelua ja kuntoutusohjausta.   Pääosin enontekiöläiset 

erityishuollon piirissä olevat ihmiset asuvat Enontekiöllä kunnan 

maksusitoumuksella ASPA-koti Riekonmarjassa tai tuettuina omissa 

vuokra-asunnoissaan tai vanhempiensa kanssa. Kunta järjestää päivä- 

ja työtoimintaa, jonka piirissä on valtaosa työikäisistä 

kehitysvammaisista.  Tavoitteena on asiakkaan omien valintojen 

mukainen elämä, yksilöllinen tuki ja osallisuus yhteisön toimintaan.  

 

Kolpeneen palvelukeskuksen palvelujen suoritehinta on korkea ja 

yleensä ylittää yksityisiltä tuottajilta saatavissa olevien 

palvelujen hinnat esimerkiksi asumispalveluissa ja 

kuntoutusohjauspalveluissa. 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on kehittämässä alueellista 

kuntoutusohjausta. Tietojen mukaan Kittilään tulee Tunturi-Lappia 

palveleva kuntoutusohjaaja.  Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan 

vammaisen henkilön ja hänen ympäristönsä valmennusta vamman tai 

sairauden aiheuttamien erityispiirteiden huomioimiseen. 

Kuntoutusohjausta on saatavissa alueella yksityisenä palveluna ja 

Enontekiön kunnalla on tähän vuoteen saakka ollut oma 

kuntoutusohjaaja, joka toimi on nyt lakkautettu. Perusterveydenhuolto 

ostaa kuntoutusohjausta yksityiseltä kuntoutusyritykseltä ja myös 

kunta on hankkinut palvelua yksityiseltä tuottajalta. 

 

Alueellisen kuntoutusohjauspalvelun lisäämisestä ei ole keskusteltu 

kunnan kanssa. Vaarana on kustannusten lisäys, kun Kolpeneen 

kuntoutusneuvola suosittelee omien palvelujensa käyttöä omaisille ja 

kunnalle. Kolpeneen palveluissa suoritehinta ylittää huomattavasti 

yksityisten palvelutuottajien hinnat, jolloin kuntoutusohjaus tulee 

kunnalle aiempaa kalliimmaksi.   

 

Enontekiön kunta katsoo, että palvelurakennemuutoksista tulisi 

neuvotella kunnan ja kuntien kanssa, jotta yhteistyössä voidaan 
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rakentaa myös taloudellisesti tehokas palvelurakenne. Myös 

yksilötyötä edullisempia ryhmävalmennuksia tulisi kehittää. 

 

Kuntoutusneuvolatyössä tulisi huomioida tavoitteellinen toiminta 

mahdollisimman itsenäistä ja asiakkaan tavoitteiden mukaista 

suoriutumista kohti.   

 

Selostus: 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kunnan esitystä 

Kolpeneen palveluksekuksen kuntayhtymän vuoden 2019 talousarviota 

varten. 

 

Esityspyyntö esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

Enontekiön kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus  
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Hyvinvointiltk. 63 § Esitysten tekeminen Lapin sairaanhoitopiirin 

toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019 - 2021 varten 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta lausuu kunnan lausuntona seuraavaa: 

 

Enontekiön ja Muonion kuntien perusterveydenhuolto siirrettiin 

1.10.2017 Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. Siirron jälkeen 

Enontekiön kunnan asukkaiden lähetteet, käynnit ja hoitopäivät Lapin 

Keskussairaalassa ja keskussairaalan hankkimissa erikoissairaanhoidon 

ostopalveluissa ovat lisääntyneet. Erikoissairaanhoidon suoritteiden 

lisääntymisen vuoksi kunnan terveydenhuoltomenot ovat kokonaisuutena 

tarkastellen kasvaneet. Sairaanhoidon painopiste on siis siirtynyt 

aiempaa enemmän Lapin keskussairaalaan. Lapin sairaanhoitopiirissä 

tulisi kunnan mielestä selvittää, onko siirtymä perusterveyden 

huollon palveluista erikoissairaanhoidon palveluihin, 

Terveydenhuoltolain ja kuntayhtymän tavoitteiden mukainen.  

 

Terveydenhuoltolaki säätää, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 

velvollinen yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa suunnittelemaan 

ja kehittämään erikoissairaanhoitoa siten, että perusterveydenhuolto 

ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. 

Edelleen lain mukaan erikoissairaanhoidon on toimittava yhteistyössä 

perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäjän kanssa niin 

että palvelujärjestelmä on tarkoituksenmukainen potilaan kannalta.  

Kun sama organisaatio järjestää erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon alueellamme, antaisi se mahdollisuudet toimivan 

kokonaisuuden kehittämiseen.  

 

Työtä tarkoituksenmukaisen palvelujärjestelmän kehittämiseksi on 

tehty. On mm. sovittu lasten ja nuorten kuntoutuspolusta, johon 

sisältyy työnjakoa koskevia perusteita perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken. Enontekiön kunnan 

mielestä tätä työtä tulee jatkaa. Erityisesti ikäihmisten 

palveluissa, vammaisten palveluissa ja mielenterveys- ja 

päihdeasiakkaiden palveluissa palvelukokonaisuuden kehittäminen on 

Enontekiön kunnan mielestä tärkeää. Enontekiön kunta esittää, että 

Lapin sairaanhoitopiiri toimii aloitteellisesti vaikuttavan 

palvelujärjestelmän kehittämistyössä.  

 

Perusterveydenhuollossa on ilmoitettu pyrittävän pitkäaikaisesti 

palveluja tarvitsevan potilaan hoidon ja palvelujen suunnitteluun ns. 

hoitolinjauksiin. Enontekiön kunnan mielestä on tärkeää, että tätä 

työtä jatkettaisiin.  Suunnitelmallinen hoito ja suunnitelmallinen 

yhteistyö palveluissa on taloudellista ja potilaan /asiakkaan edun 
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mukaista.  On tärkeää, että pitkäaikaissairauksissa estetään 

sairauksiin liittyvät liitännäisvaivat sekä sairauksien 

pahentumisvaiheet mahdollisimman pitkälle suunnitelmallisella 

hoidolla. Pitkäaikaissairauksien hyvien hoitokäytäntöjen 

toteuttamiseen Enontekiöllä tulisi kiinnittää erityistä huomiota.  

 

Kunta pitää tärkeänä yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa 

terveyden edistämisessä, sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hyvässä 

varhaisvaiheen hoidossa. Kunnan käsityksen mukaan tulisi sopia miten 

yhteensovittaminen kunnan hyvinvointikertomuksen kanssa käytännössä 

tehdään.  

 

Enontekiön kunta pitää tärkeänä, että saamenkielisille henkilöille 

järjestetään palvelut saamenkielellä. Kunta esittää, että kuntayhtymä 

laatisi suunnitelman siitä miten saamenkielisten palvelujen saanti 

turvataan.  

 

Selostus:  

Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa Lapin 

sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa v.2019 - 2021 ja 

talousarviota vuodelle 2019 varten. 

 

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: 

Lapin sairaanhoitopiiri, Enontekiön kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 64 § Perusturvan osavuosikatsaus ja 

tilinpäätösennuste  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Nuorisoneuvoston jäsen Ibbá Lauhamaa poistui kokouksesta asian 

käsittelyn jälkeen.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta toteaa, että ennusteen mukaan perusturvan 

nettomenot ylittävät talousarvion 100 000 €.  Mahdollinen 

ylityshakemus tehdään myöhemmin syksyllä, kun mahdollinen ylitys on 

paremmin arvioitavissa. 

 

Selostus:  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialan tulee arvioida 

talousarvion toteutumista elokuun 10.pv. mennessä heinäkuun 

toteutumavertailun perusteella.  Heinäkuun kirjanpito ei vielä ole 

valmistunut esityslistaa valmisteltaessa, josta syystä 

osavuosikatsaus on tehty kesäkuun toteutumavertailun perusteella. 

 

Terveydenhuollon menot ovat toteutumassa yli arvion josta syystä on 

vaara, että talousarvio ylitetään. Terveydenhuollon laskut perustuvat 

suoritteisiin, jolloin ennustaminen vaikeaa. 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 65 § Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely:  

Anne-Maria Näkkäläjärvi oli kokouksessa asiantuntijana kuultavana 

asian esittelyn ajan.  Anne-Maria Näkkäläjärvi esitteli esityksen 

omaishoidon tuen myöntämisen uusiksi perusteiksi.  

 

Lautakunta keskusteli mm. omaishoidon vapaiden järjestämisestä.  

 

Anne-Maria Näkkäläjärvi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta päättää ottaa käyttöön uudet, liitteen mukaiset 

omaishoidontuen myöntämisen perusteet. Uudet hakemukset ja 

käsittelemättä olevat hakemukset, käsitellään uusien perusteiden 

mukaan. Voimassa olevat sopimukset tarkistetaan 28.2.2019 mennessä 

uusien perusteiden mukaisiksi niin että uusien perusteiden mukaan 

tehdyt sopimukset ovat voimassa 1.3.2019 alkaen.  

 

Esitys palvelusetelin käyttöönottamisesta omaishoidon vapaiden 

aikaisen hoidon järjestämisessä valmistellaan lautakunnalle erikseen. 

 

Selostus: 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 

hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun 

hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella 

tarkoitetaan laissa kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle 

annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle 

annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista 

palveluista. 

 

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, johon 

hyvinvointilautakunta osoittaa vuosittain määrärahan. Enontekiön 

kunnan perusturvalautakunta on hyväksynyt tällä hetkellä voimassa 

olevat omaishoidon tuen kriteerit kokouksessaan 5.3.2013. 

"Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa" -

kärkihankkeessa on valmisteltu vuoden 2017 aikana yhtenäisiä 

maakunnallisia omaishoidon tuen myöntämisen kriteereitä. 

Myöntämisperusteita käsiteltiin sote-uudistuksen esivalmistelun 

poliittisessa ohjausryhmässä kesäkuussa 2017 ja ohjausryhmä 

suositteli, että ne otettaisiin käyttöön kunnissa jo ennen sote-

uudistusta. Uusien kriteerien perusteella kaikki nykyisten kriteerien 

mukaiset omaishoidon tuen päätökset tulee arvioida uudelleen ja 

omaishoidon tuki myönnetään uusien kriteerien perusteella. 
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Uudistuksen myötä omaishoidon tuen palkkioluokat ja maksettavat 

korvaukset muuttuvat. 

 

Enontekiöllä on tällä hetkellä 32 omaishoidontukisopimusta ja 

vuodelle 2018 omaishoidontukeen on varattu määrärahaa 198 120 €. 

 

Omaishoidontuen myöntämisen perusteet Enontekiöllä esityslistan 

liitteenä.      LIITE 1 

 

Tiedoksi: 

Anne-Maria Näkkäläjärvi 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 66 § Asiavirheen korjaaminen hallintolain mukaan; 

hyvinvointilautakunnan päätös 57 §  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta poistaa virheellisen päätöksensä asianosaisten 

annettua siihen suostumuksensa.  

Hyvinvointilautakunta toteaa, että kunnan nykyisen hallintosäännön 

mukaan päätösvalta määräaikaisten sijaisten suhteen kuuluu 

toimintayksikön vastaavalle. 

 

Selostus: 

Nykyisen hallintosäännön 44 §:n mukaan määräaikaisten työntekijöiden 

valinnasta päättää vastuuviranhaltija. Eli Luppokodin ollessa 

lähihoitajan ensisijainen sijoituspaikka, päätöksen tekee vastaava 

hoitaja.  

Hakijat ovat antaneet suostumuksensa menettelyvirheen korjaamiseen. 

Hallintolain mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen 

päätöksensä.  

Vastaava hoitaja on tehnyt päätöksen sijaisen valinnasta.  
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Hyvinvointiltk. 67 § Lähihoitajan 50 % toimen täyttäminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Hakuilmoituksessa kiinnitetään huomioita osa-aikaisuuden 

ilmoittamiseen. 

 

Ehdotus: 

Toimi julistetaan uudelleen haettavaksi.  Jos kelpoisuusvaatimukset 

(tutkinto ja laillistus) vaatimukset täyttäviä hakijoita ei hae, 

voidaan toimeen ottaa vuoden ajaksi määräaikainen pätevyysvaatimuksia 

täyttämätön henkilö. Epäpätevän kanssa voidaan neuvotella siitä, että 

hän oppisopimussuhteessa suorittaisi työsuhteensa aikana lähihoitajan 

osatutkintoja tai kotipalvelutyön tutkinnon tai hoiva-avustajan 

tutkintoa. Mahdollisuudesta oppisopimuskoulutukseen mainitaan 

hakukuulutuksessa.  

 

Selostus: 

Lähihoitajan osa-aikainen toimi on ollut haettavana 13.8.2018 

mennessä. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta, vaikka 

toimi olisi täytetty 90 % tämän vuoden loppuun saakka. 

 

Oppisopimuskoulutus on joustavoitunut ammattikoulutusuudistuksen 

vuoksi. Myös osatutkintojen suorittaminen on mahdollista 

oppisopimussuhteessa. Kunta tarvitsee hoiva-ja huolenpitoalalle 

kouluttautuneita. Osaamisen hankkiminen oppisopimuksella on 

tarkoituksenmukaista, koska hakijoita toimiin joissa vaaditaan 

lähihoitajan tutkinto, on ollut vähän. 

 

Tiedoksi: 

Miia Ahlholm 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus
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Hyvinvointiltk. 68 § Enontekiön kunnan kulttuuripalkinto 2018 (ei 

julkinen, julkinen palkinnon luovutuksen jälkeen) 
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Hyvinvointiltk. 69 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

Ei ollut asioita.  

 

---- 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50. 
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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: 64, 68 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 62, 63, 65, 66, 67 

 

 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: 62, 63, 65, 66, 67 

 

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 


