
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Hyvinvointilautakunta 

 

Kokousaika  22.2.2018  14.00 -16.20 

Hyvinvointilautakunta tutustui  Luppokotiin ja 

Ounasmajoilla  ennen kokousta klo 14.00- 15.00.  

  Kunnanvirastolla klo 15.00 alkaen kunnanjohtaja 

Jari Rantapelkonen käytti ennen kokousta 

puheenvuoron lautakuntatyöskentelystä. 

 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla Jaakko Alamattila  pj 

olleen jäsenet    Outi Kurkela              vpj 

          Berit-Ellen Juuso           j 

          Ulla Keinovaara             j  

         Elli-Maria Kultima          j  poistui § 12   

             Jari Kultima                j 

          Alpo Peltovuoma             j 

 

Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja;  

esitys ennen kokousta kokouskäytännöistä,poistui 

ennen kokousasioiden käsittelyä.  

Sari Keskitalo             khall. pj 

Elina Rousu-Karlsen        khall edustaja 

   

   

Muut saapuvilla   Annikki Kallioniemi esitt./ pöytäk.pitäjä 

olleet  Inka Alapuranen  esitt./ pöytäk.pitäjä 

 Heli Nurmi  esitt./ pöytäk.pitäjä  

    poistui § 12  

     

Asiat  9 § - 18 § 

 

 

 

Pöytäkirjan Jaakko Alamattila  Annikki Kallioniemi, 

allekirjoitus puheenjohtaja  9 § ja 12 - 15 § 

esitt./ pöytäk.pitäjä 

 

 

 

  Inka Alapuranen, 10 § Heli Nurmi, 11 § 

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

 

Pöytäkirjan  

tarkastus      

  Outi Kurkela   Alpo Peltovuoma 

 

 
Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä     
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Asialista: 

 9 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

10 § Vapaa-aikatoimen tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017 

11 § Kulttuuritoimen tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017 

12 § Perusturva; tilinpäätöstä v.2017 varten annettavat tiedot 

13 § Linjaukset kuljetuspalvelujen kilpailutusta varten; kutsutaksi,  

     sosiaali- ja vammaispalvelulain mukainen kuljetus, Luppokodin 

     kuljetukset 

14 § Tiedoksi saatettavat asiat 

15 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

16 § Ilmoitus irtisanoutumisesta 

17 § Lähihoitajan toimen julistaminen haettavaksi 

18 § Luppokodin paloturvallisuuden parantaminen 
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Hyvinvointiltk. 9 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kurkela ja Alpo Peltovuoma. 

Asialista hyväksyttiin; asiat § 9- 18. 

  

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. 10 § Vapaa-aikatoimen tavoitteiden toteutuminen 

vuonna 2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Hyväksytään tekninen korjaus selostusosaan 

toteutumatietojen osalta.  

 

Käsittely:  

Vapaa-aikasihteeri esitteli tarkennetun, muuttuneen talousarvion 

toteutuman. Vapaa-aikasihteeri esitteli BSC kortin tavoitteiden ja 

mittarien toteutuman.  

 

Ehdotus (vapaa-aikasihteeri): 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi vapaa-

aikatoimen käyttötalousbudjetin toteutumisen ja BSC-korttien 

toteutumisen vuodelta 2017 ja esittää sen edelleen 

kunnanhallitukselle ja valtuustolle. 

 

Selostus: 

Toimialoja on pyydetty antamaan tilinpäätöstiedot vuodelta 2017 

28.2.2018 klo 12.00 mennessä. Tilinpäätöstiedoissa tulee olla 

tuloskortit sekä henkilöstötaulukko.  

Alla on vapaa-aikatoimen käyttötalousbudjetin toteutuminen vuonna 

2017 ja sivistyksen BSC-korttien toteutuminen vapaa-aikatoimen 

osalta sekä henkilöstötaulukko. 

Vapaa-aikatoimen käyttötalousbudjetti oli vuonna 2017 oli -302 600 

euroa, toteumaksi muodostui  

– 194 290,61 euroa. 

 

  Budjetti 2017  Toteuma 2017 

  

Toimintatuotot  +37 500,00   +51 660,00    137,8 % 

 

Toimintakulut -340 100,00  -245 277,95     72,1 % 

 

Toimintakate -302 600,00   -193 617,95     64,0 % 

 

Vapaa-aikatoimen toimintaan ja budjetin toteutumiseen vaikutti että 

vapaa-aikasihteerin palkkamenot jäivät toteutumatta 4 kuukaudelta ja 

vapaa-aikasihteeri jäi virkavapaalle 20.3.2017.  

 

Vapaa-aikatoimen toteumavertailu ja BSC-kortit esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Khall 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakua, asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 11 § Kulttuuritoimen tavoitteiden toteutuminen 

vuonna 2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Todettiin tekninen korjaus, joka kirjattiin 

selostusosaan. 

Käsittely:  

Kulttuuri-viestinätkoordinaattori esitteli kulttuuritoimen 

käyttötalousbudjetin toteutumisen ja BSC-korttien toteutumisen 

vuodelta 2017.   

Ehdotus (kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori): 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi kulttuuritoimen 

käyttötalousbudjetin toteutumisen ja BSC-korttien toteutumisen 

vuodelta 2017 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle. 

Selostus: 

Toimialoja on pyydetty antamaan tilinpäätöstiedot vuodelta 2017 

28.2.2018 klo 12.00 mennessä. Tilinpäätöstiedoissa tulee olla 

tuloskortit sekä henkilöstötaulukko.  

Alla on kulttuuritoimen käyttötalousbudjetin toteutuminen vuonna 

2017 ja sivistyksen BSC-korttien toteutuminen kulttuuritoimen osalta 

sekä henkilöstötaulukko. 

Kulttuuritoimen käyttötalousbudjetti oli 2017 vuonna -162 210 €, 

toteumaksi muodostui -177 560 €.  

  Budjetti 2017  Toteuma 2017 

Toimintatuotot  +70 800    +74 860      105,7 % 

Toimintakulut -233 010   -251 152      107,8 % 

Toimintakate -162 210   -176 292      108,7 % 

Kulttuuritoimen toteumavertailu ja BSC-kortit esityslistan 

oheismateriaalina.   

Tiedoksi:  

Khall 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakua, asia kesken 
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Hyvinvointilkt. 12 § Perusturva; tilinpäätöstä v.2017 varten 

annettavat tiedot 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Todettiin tekninen korjaus vuosikatteeseen 

ehdotuksen ja selostuksen osalta.  

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitteli toteutuman talouden ja BSC-kortin osalta.  

Elli-Marja Kultima poistui kokouksesta klo 15.55 asian käsittelyn 

aikana. 

Heli Nurmi poistui kokouksesta klo 16.00 asian käsittelyn aikana 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää toiminnan ja talouden toteutumasta 

esityslistan oheismateriaalina olevan BSC-kortin mukaiset tiedot.  

Hyvinvointilautakunta toteaa että perusturvaan varattu määräraha 

ylittyi 91 531,28 €.  

Selvityksenä ylitykseen hyvinvointilautakunta esittää että ylitys 

aiheutui ennen kaikkea sosiaalipalveluihin varattujen määrärahan 

ylittymisestä ja asiakasmaksutulojen alittumisesta.  

Selostus: 

Kunnanhallintojohtaja on pyytänyt hallintokuntia antamaan tiedot 

tilinpäätöstä varten 28.2.2018 mennessä. 

Perusturvan vuosikertomus tuodaan käsiteltäväksi 

hyvinvointilautakunnan maaliskuun kokoukseen.  

Esityslistan oheismateriaalina toteutuma BSC-kortilla sekä 

perusturvan toteutumavertailu v.2017. Perusturvan talousarvio 

ylittyi 91 531,28 €. 

Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät 99 058 €, mutta 

perusterveydenhuollon menoihin varattu määräraha alittui 253 272 €. 

Perusterveydenhuoltoon varatun määrärahan arvioitua pienempi käyttö 

johtui mm. vuodeosaston vähäisestä käytöstä.  

Sosiaalipalvelujen kustannuspaikoille varatusta määrärahasta eniten 

ylittyi Luppokodin menoihin varattu nettomääräraha; 116 786 € mikä 

aiheutui palkkausmenoihin varatun määrärahan ylittymisestä ja 

asiakasmaksujen ennakoitua pienemmästä kertymästä. 

Tiedoksi:  

Khall 
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Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakua, asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 13 § Linjaukset kuljetuspalvelujen kilpailutusta 

varten; kutsutaksi, sosiaali- ja vammaispalvelulain mukainen 

kuljetus, Luppokodin kuljetukset  

Päätös: 

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksella ei ole päätösvaltaa 

asiassa, esteellisyyden ja kokouksesta poissaolojen vuoksi, joten 

hyvinvointilautakunta ei voi käsitellä asiaa.  

Käsittely:  

Ulla Keinovaara ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa. 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta linjaa palvelujen järjestämistä ja 

tarjouskilpailua varten: 

Tarjouskilpailu koskee palvelujen järjestämistä aj. 1.8.-31.12.2019. 

Kutsutaksiliikennettä järjestetään seuraavasti: 

Nunnanen-Hetta-Nunnanen kerran viikossa. 

Peltovuoma-Ylikyrö-Hetta (liittymälinja Hetta-Nunnanen-Hetta-

linjaan) kaksi kertaa kuussa.  

Hetan kyläajo kerran viikossa Nunnanen-Hetta-Nunnanen linjan 

yhteydessä. 

Maunu-Karesuvanto-Maunu kerran kuussa. 

Maunu-Hetta-Maunu kerran kuussa. 

Karesuvanto kyläajo kerran viikossa. 

Näkkälä-Hetta-Näkkälä kaksi kertaa kuussa. 

Kultima-Hetta-Kultima kaksi kertaa kuussa. 

Kivijärvi-Pousujärvi-Kilpisjärvi-Pousujärvi-Kivijärvi kaksi kertaa 

kuussa. 

Kutsutaksiliikenteen järjestäminen:  

Viipymäaika määränpäässä on noin kaksi tuntia. Kutsutaksi hakee 

asiakkaan tämän kotiovelta. Kuljettaja ottaa kyytiin kulkemisen 

apuvälineet. Kutsutaksi kuljettaa määränpäässä asiointipaikasta 

toiseen. Kuljettaja avustaa ostokset kyytiin ja asiakkaan kotiin 

sisälle.  

Sosiaalihuoltolain ja Vammaispalvelulain mukaisessa 

kuljetuspalvelussa odotusaika on korkeintaan 1,5 tuntia jos odotus 
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tulee edullisemmaksi kuin kahden erillisen kyydin tilaaminen. 

Toiminnallisiksi naapurikunniksi katsotaan Muonio ja Kittilä. 

Yksilöllisen kuljetuspalvelun ja Luppokodin laitoshoidon käyttäjille 

turvataan mahdollisuus esteettömän ajoneuvon käyttöön.  

Hankintalain mahdollistamana markkinakartoituksena järjestään 

kiinnostuneille taksiautoilijoille keskustelutilaisuus ennen 

tarjouspyynnön tekemistä, jonka keskustelutilaisuuden tulokset 

huomioidaan tarjousten valmistelussa. 

Hyvinvointilautakunta edellyttää, että tarjouskilpailussa 

huomioidaan, että taksiliikenteen vapautuminen ei saa johtaa 

kokonaiskustannusten nousuun ja nykyistä taksitaksaa kalliimpiin 

hankintoihin.  

Hyvinvointilautakunta tulee edellyttämään, että jos 

sosiaalipalvelujen järjestäminen siirtyy Lapin sairaanhoitopiirille 

jo ennen maakuntauudistuksen toteutumista, kuljetuspalvelusopimukset 

tulevat siirtymään Lapin sairaanhoitopiirille sosiaalitoimen osalta.  

Selostus: 

Kunnan järjestämien kuljetusten osalta nykyinen sopimuskausi päättyy 

31.7.2018.  

Tämän hetkisen tiedon mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut 

järjestää Lapin maakunta 1.1.2019 alkaen. Meneillään on selvitys 

sosiaalipalvelujen siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille jo 

aiemmin, joten palvelujen järjestäjä voi muuttua jo 1.1.2019 alkaen.  

Taksiliikenteeseen vaikuttaa huomattavasti 1.7.2018 voimaan tuleva 

laki liikenteen palveluista. Uuden lain mukaan yritykset saavat 

vapaasti hinnoitella palvelunsa. Kaikki lupaehdot täyttävät 

yritykset saavat harjoittaa taksiliikennettä.  

Enontekiön kunnan kutsutaksiliikenteessä on matkustajia ollut eniten 

Nunnanen-Hetta-Nunnanen linjalla; noin 8 matkustajaa ajokertaa 

kohti. Karesuvannon kyläajolla matkustajia on ollut keskimäärin 

kolme ajokertaa kohti. Muilla linjoilla matkustajia on ollut 

korkeintaan kaksi ajokertaa kohti. Viranhaltijaesitys on laadittu 

sen mukaan, että linjoja joilla matkustajia on ollut korkeintaan 

kaksi ajokertaa kohti ajetaan vain kaksi kertaa kuussa. Tämä 

tarkoittaa vähennystä linjoilla Maunu-Karesuvanto-Maunu (nykyisin 

ajetaan kolme linjaa kuussa, esityksen mukaan yksi kerta kuussa, 

lisäksi linja Hettaan kerran kuussa), linjalla Näkkälä-Hetta-Näkkälä 

(nykyisin linja kerran viikossa, esityksen mukaan kaksi linjaa 

kuussa), linjalla Ylikyrö-Peltovuoma-Ylikyrö (linja nykyisin kerran 

viikossa, esityksen mukaan kaksi kertaa kuussa). Lisäystä tulisi 

linjoille Kultima-Hetta-Kultima (nykyisin kerran kuussa, esityksen 

mukaan kaksi kertaa kuussa) sekä linjalle Kivijärvi-Pousujärvi-
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Kilpisjärvi-Pousujärvi-Kivijärvi (nykyisin kerran kuussa, ehdotuksen 

mukaan kaksi kertaa kuussa). 

Tarjoukset on tarkoitus pyytää niin että lautakunta voi tehdä 

päätöksen hankinnasta kokouksessaan 14.6.2018.  

Esityslistan oheismateriaalina tilasto kutsutaksiliikenteen 

matkustajamääristä vuodelta 2017 sekä sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin 

tekemät laskelmat kunkin linjan kokonaiskustannuksista sekä 

matkustajakohtaisista kustannuksista.  

Tiedoksi: 

Sirpa Mannela, kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 14 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 13.2.2018 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 5 § 5.1.2018 Sosiaalipalveluiden järjestämistä koskevat 

neuvotteluvaltuudet 

 

Valvira Dnro V/4052/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 

 

Valvira Dnro V/4090/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutos ja 

mobiilikuvantamisyksiköiden sijoittuminen toimipaikkaan 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 20 § 12.2.2018 Otto-oikeuden käyttäminen 

elinvoimalautakunnan päätökseen 16.11.2017 § 99 Kilpisjärven 

monitoimitilojen käyttömaksu 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 26 § 12.2.2018 Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin 

yhdistelmäviran perustaminen  

 

Hyvä kokous 

- Jari Rantapelkonen 14.12.2017 
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Hyvinvointiltk. 15 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

Elli-Marja Kultima toi esille, että kuntoutusohjaajan-

lastentarhanopettajan toimenkuva tulee turvata siten että Enontekiön 

kaikki kylät saavat palvelua nykyisen toimenhaltijan eläköidyttyä. 

Todettiin, että asia tulee seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.  
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Hyvinvointiltk. 16 § Ilmoitus irtisanoutumisesta 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta myöntää lähihoitaja xxx xxx eron lähihoitajan 

toimesta 1.4.2018 alkaen. Hyvinvointilautakunta kiittää xxx xxx 

enontekiöläisten ja Enontekiön kunnan hyväksi tehdystä arvokkaasta 

työstä. 

 

Selostus: 

Luppokodilla työskentelevä xxx xxx on irtisanoutunut 1.4.2018 alkaen 

8.2.2018 tekemällään ilmoituksella. Irtisanoutumisilmoitus nähtävänä 

kokouksessa.  

 

Tiedoksi: 

xxx xxx, Satu-Marja Eira-Keskitalo, palkanlaskija 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 17 § Lähihoitajan toimen julistaminen haettavaksi 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta julistaa lähihoitajan toimen haettavaksi 

1.4.2018 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti. 

 

Selotus: 

Irtisanoutumisen vuoksi lähihoitajan toimi vapautuu 1.4.2018 alkaen 

Luppokodilla. Luppokodin suunnitelman mukaisen toiminnan 

toteuttamiseksi lähihoitajan toimi tulisi täyttää. 

 

Tiedoksi: 

Khall, Satu-Marja Eira-Keskitalo 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 18 § Luppokodin paloturvallisuuden parantaminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:   

Luppokodilla toteutetaan palo-osaston pienentäminen uusi palo-ovi 

asentamalla rakennusmestari Kalevi Keskitalon esityksen mukaisesti. 

Palo-oven kustannukset, alustavan arvion mukaan muutamia tuhansia 

euroja, maksetaan Luppokodin kunnossapitoon varatuista 

määrärahoista. 

 

Hyvinvointilautakunta edellyttää että jatkuvalla harjoittelulla 

pidetään henkilöstön toimintavalmius palotilanteen tai muun 

häiriötilanteen varalta, hyvällä tasolla.  

 

Selostus:  

Lapin pelastuslaitoksen palotarkastaja Pohto Kirkkala on 

edellyttänyt että Luppokodilla parannetaan paloturvallisuutta 

16.3.2018 mennessä. Paloturvallisuuden parantamiskeinoina 

palotarkastaja edellyttää 1. yövuoroon aina kaksi henkilöä 

kiinnitettynä Luppokotiin (Ounasmajojen ja ASPA–koti Riekonmarjan 

päivystys pois) 2. Nykyisen länsi käytävän erottaminen osastoivalla 

palo-ovella Ei 30, joka samoin kuin nykyinen liukupalo-ovi, olisi 

magneetilla auki normaalioloissa. 3. Koko rakennuksen kattava 

sprinkleri järjestelmä nykyisen paloilmoittimen rinnalle. 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo on esittänyt kirjeessään 

oman yöhoitajan palkkaamista Ounasmajojen ja ASPA-koti Riekonmarjan 

yöaikaiseen avustamiseen. 

 

Kustannuksiltaan palo-ovi on halvin. Kunnassa on päätetty kevään 

2018 aikana selvittää ympärivuorokautisen hoiva-asumisen tila-asia; 

vaihtoehtona ovat olleet uudisrakentaminen tai nykyisten tilojen 

käyttäminen toistaiseksi kunnes maakuntahallinto päättää hoiva-

asumisen järjestämisestä ja tiloista.  

 

Tiedoksi: 

Satu-Marja Eira-Keskitalo, palotarkastaja Pohto Kirkkala 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20 
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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: 10, 11, 12, 17 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 13, 16, 17, 18 

 

 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: 13, 16, 17, 18 

 

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.  



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________22.2.2018_________________ 18 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                                     

                                    

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 


