
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Hyvinvointilautakunta 

 

Kokousaika  22.11.2018 klo 14.00 – 16.10 

  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla Jaakko Alamattila  pj 

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 etäyhteydellä 

          Oula-Matti Palojärvi       vj 

          Jenni Peteri               vj 

 

Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

Elina Rousu-Karlsen        khall edustaja 

Maren Ellen Mäkitalo       nuvan edustaja 

Birgitta Eira              vammaisn. pj 

   

   

Muut saapuvilla   Annikki Kallioniemi esitt./ pöytäk.pitäjä 

olleet  Miia Ahlholm  sosiaaliohjaaja 93 § 

Heli Nurmi  viestintä- ja kulttuuri- 

     koordinaattori 100 § 

   

     

Asiat  92 § - 103 § 

 

 

 

Pöytäkirjan Jaakko Alamattila  Annikki Kallioniemi 

allekirjoitus puheenjohtaja  esitt./ pöytäk.pitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Oula-Matti Palojärvi       Jenni Peteri 

   

   

 

 

Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä     
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Asialista: 

 92 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 93 § Kotipalvelun omavalvonta suunnitelman esittely 

 94 § Ylityshakemus 

 95 § Kodinhoitajan hakemus palkattomasta työlomasta 

      aj. 1.1.- 31.12.2019 

 96 § Kodinhoitajan hakemus työlomasta toisen työnantajan  

      palveluksessa tehtävän, määräaikaisen, projektityön ajaksi 

 97 § Työpajan suunnitelma vuodelle 2019 

 98 § Lähihoitajan hakemus palkattomasta vapaasta aj. 

      1.12.2018- 31.5.2019 

 99 § Määräaikaisen työpajaohjaajan toimen perustaminen  

      aj. 1.1.- 31.12.2018 

100 § Tiedoksi saatettavat asiat 

101 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

102 § Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin päätösvalta 

103 § Arviointi, suunnitelma ikäihmisten tukemisesta ja iäkkäiden  

      palveluista 31.12.2017 saakka 
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Hyvinvointiltk. 92 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oula-Matti Palojärvi ja Jenni 

Peteri.  

  

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. 93 § Kotipalvelun omavalvonta suunnitelman esittely 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus:  

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm esittelee kotipalvelun päivitetyn 

omavalvontasuunnitelman.  

Sosiaalihuoltolain 1301/2014 47 §:n mukaan toimintayksiköllä tulee 

olla palvelun laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden 

varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Vastaava säädös; 23 §, on 

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012).  

 

Omavalvonta on koko työyhteisön toteuttamaa jatkuvaa toiminnan laadun 

varmistamista ja kehittämistä. Omavalvontasuunnitelman tulee olla 

julkisesti nähtävänä.  

 

Tiedoksi:   

Ei tiedoksiantoa 

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakua
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Hyvinvointiltk. 94 § Ylityshakemus 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hakee ylitysoikeutta v. 2018 talousarvioon 

400 000 €. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvan menoihin vuodelle 

2018 7 938 000 €. Toteutuman 1-10 perusteella tehdyn 

tilinpäätösennusteen mukaan valtuuston varaama määräraha tulee 

ylittymään 300 000 € - 400 000 €. Ylitys aiheutuu palvelujen ostosta 

yli arvion, erityisesti erikoissairaanhoidon menoista. Ylitystä ei 

voida kattaa perusturvan raamin lisältä.  

Toteutumavertailu ja tilinpäätösennuste 1-10 esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:   

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 95 § Kodinhoitajan hakemus palkattomasta työlomasta 

aj. 1.1.- 31.12.2019  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta myöntää työlomaa hakeneelle kodinhoitajalle 

palkattoman työloman aj. 1.1.- 31.12.2019. 

Palkattoman työloman sijaisuus täytetään.  

 

Selostus: 

Kodinhoitajan hakemus esityslistan oheismateriaalina. Kodinhoitaja on 

ollut työkierrossa aj. 29.5.2016- 31.12.2018. Enontekiön kunnan 

henkilöstöohjeen mukaan palkatonta, harkinnanvaraista työlomaa 

myönnetään pääsääntöisesti vuoden ajalle työtehtävien järjestämisen 

niin salliessa. Työkiertoa ei kuitenkaan katsota työlomaksi 

henkilöstöohjeen mukaan. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää 

työlomasta, milloin sen kesto on yli puoli vuotta.  

 

Tiedoksi:   

hakija, Miia Ahlholm, Riitta Ranta 

 

Muutoksenhaku: 

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 96 § Kodinhoitajan hakemus työlomasta toisen 

työnantajan palveluksessa tehtävän, määräaikaisen, projektityön 

ajaksi 

 

Päätös: 

Työlomaa ei myönnetä.  

 

Käsittely: 

Jaakko Alamattila esitti, että virkavapaata ei myönnettäisi, koska 

myöntäminen on kunnan henkilöstöohjeen vastainen. Ulla Keinovaara oli 

Jaakko Alamattilan esityksen kannalla.  

Virpi Labba oli esittelijän ehdotuksen kannalla.  

Alpo Peltovuoma oli esittelijän ehdotuksen kannalla. Oula-Matti 

Palojärvi oli esittelijän ehdotuksen kannalla.  

 

Puheenjohtaja esitti, että asiassa suoritetaan äänestys. 

Viranhaltijan ehdotuksen kannalla olevat sanovat JAA, Jaakko 

Alamattilan esityksen mukaan kannalla olevat sanovat EI, 

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Jaakko Alamattila: EI, Oula-Matti Palojärvi: JAA, Jenni Peteri: EI, 

Virpi Labba: JAA, Alpo Peltovuoma: tyhjä.  

 

Puheenjohtaja totesi, että Jaakko Alamattilan esitys tuli 

hyväksytyksi. Työlomaa ei myönnetä.  

 

Ehdotus (perusturvajohtaja):  

Hyvinvointilautakunta myöntää kodinhoitajalle palkatonta työlomaa 

31.12.2020 saakka.  

Lautakunta päättää täyttää sijaisuuden. 

 

Selostus (perusturvajohtaja): 

Kodinhoitajan hakemus esityslistan oheismateriaalina. 

Kodinhoitaja on ollut palkattomalla työlomalla kodinhoitajan 

tehtävästä 1.8.2017 alkaen 31.12.2018 saakka.  

 

Enontekiön kunnan nykyinen henkilöstö ohje toteaa pitkistä 

harkinnanvaraisista työlomista seuraavaa: 

”Muita harkinnanvaraisia virkavapaita ja työlomia voidaan myöntää työtehtävien salliessa KVTES:n 
mukaisesti yhtäjaksoisesti mm. projektien keston ajaksi, kaksi vuotta oman yrityksen perustamiseksi, 
toisen työnantajan enintään vuoden määräaikaiseen työ-/virkasuhteeseen siirtyvälle. Tällöin tulee 
harkittavaksi myös työnantajan etu mm. mahdollinen hyöty ammattitaidon kehittymisenä tai muutoin 
kunnan toimintaa hyödyttävä toiminta esim. hanke.   
Virkavapaata / työvapaata ei myönnetä toisen työnantajan vakinaisen tehtävän hoitamiseen, mikäli 
työnantaja ei katso sitä erityisistä syistä tarkoituksenmukaiseksi.  
 
Hakijan on hakemuksessa em. tapauksissa syytä perustella, miten virka-/työvapaa hyödyttää mm. 
hänen ammatillista kehittymistä, työtehtävien hoitamista tai kunnan toimintaa. Ennen kuin virkavapaa 
voidaan myöntää, tulee olla selvillä, miten sijaisjärjestelyt hoidetaan ” 
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Henkilöstö ohjeen vapaan myöntämistä puoltavista seikoista täyttyvät 

käsiteltävän hakemuksen osalta seuraavat, vapaan myöntämistä 

puoltavat seikat: Työntekijä työskentelisi toisen työnantajan 

palveluksessa määräaikaisessa projektityössä. Ammattitaito karttuu 

kunnan työtehtävää hyödyttävällä tavalla. Työtehtävä toisen 

työnantajan palveluksessa hyödyttää kunnan etua. Tehtävään saataneen 

sijainen.  

 

On kunnan etu kunnassa eri toimijoiden tekemän kehittämistyön 

vaikuttavuuden kannalta, että määräaikaisiin kehittämistehtäviin 

saadaan kuntaan sitoutuneita, kuntalaisten palveluihin ja 

kuntalaisten arkeen sitoutuneita työntekijöitä. Tämän vuoksi 

mielestäni kunnan tulisi olla joustava määräaikaisiin 

kehittämistehtäviin henkilöstölle annettavan vapaan suhteen.  

 

Tämän hetkisen tiedon mukaan sosiaalitoimen työntekijät siirtyvät 

Lapin maakunnan palvelukseen 1.1.2021, josta syystä esitys on 

vapaasta 31.12.2020 saakka 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 

 

Tiedoksi:  

hakija, palkkasihteeri, Miia Ahlholm, khall 
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Hyvinvointiltk. 97 § Työpajan suunnitelma vuodelle 2019 

 

Päätös: 

Nuorten työpaja nykyisessä muodossaan päättyy 31.12.2018. Nykyisen 

toimipaikan vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2018.  

Uusimuotoisen työpajan suunnitelma esitetään tammikuussa 

lautakunnalle.  

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti muutettuna ehdotuksenaan kokouksessaan:  

Nuorten työpaja nykyisessä muodossaan päättyy 31.12.2018. Nykyisen 

toimipaikan vuokrasopimus irtisanomus. Uusimuotoisen työpajan 

suunnitelma esitetään tammikuussa lautakunnalle.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy suunnitelman. Hyvinvointilautakunta 

valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään suunnitelmaan muutoksia jos 

rahoitukseen liittyvät ehdot, tai muut tämänkaltaiset seikat, tätä 

edellyttävät.  

 

Selostus:  

Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 25.10.2018 83 §: 

 

”Hyvinvointilautakunta sisällyttää Nuorisolain mukaisen 

työpajatoiminnan talous- ja toimintasuunnitelmaesitykseensä v.2019.  

Hyvinvointilautakunta katsoo, että työpajatoiminta voisi jatkua 

sekatyöpajana ja avotyöpajana.” 

 

Suunnitelma määräaikaisen työpajan toiminnasta esityslistan 

oheismateriaalina. Nuorten työpajan johtokuntana toimiva Nuorisolain 

mukainen laajennettu yhteistyöryhmä käsittelee suunnitelmaa 

kokouksessaan 19.11.2018. Ryhmän asiaa koskeva päätös tuodaan 

lautakunnalle tiedoksi kokoukseen. 

 

Tiedoksi:  

  

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus  
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Hyvinvointiltk. 98 § Lähihoitajan hakemus palkattomasta vapaasta aj. 

1.12.2018- 31.5.2019 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta myöntää hakemuksen mukaan palkattoman, 

harkinnanvaraisen vapaan aj. 1.12.2018- 31.5.2019. 

 

Selostus: 

Luppokotiin sijoitettu lähihoitaja on ollut palkattomalla vapaalla 

vastaavan hoitajan päätöksellä puoli vuotta. Hallintosäännön mukaan 

lautakunta päättää harkinnanvaraisesta vapaasta jos sen kesto on yli 

puoli vuotta.  Vastaava hoitaja puoltaa hakemusta koska sijaisuus 

saadaan täytettyä.  

 

Tiedoksi:  

Hakija, vastaava hoitaja, palkkasihteeri  

 

Muutoksenhaku: 

oikaisu 
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Hyvinvointiltk. 99 § Määräaikaisen työpajaohjaajan toimen 

perustaminen aj. 1.1.- 31.12.2018 

 

Päätös: 

Asiaa ei käsitelty tässä kokouksessa, koska esittelijä veti pois 

esityksensä.   

 

Käsitteli: 

Perusturvajohtaja veti pois esityksensä. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta perustaa määräaikaisen työpajaohjaajan toimen 

aj. 1.1.- 31.12.2018. Toimi täytetään se auki julistamalla, mikäli 

työpaja saa valtion rahoitusta toimintaansa.  

 

Selostus: 

Lautakunta on päättänyt että kunnassa annetaan Nuorisolain mukaista 

työpajavalmennusta alle 29-vuotiaille ja työpajavalmennusta myös 

aikuisille. 

 

Työpajaohjaajan tehtävänä on edistää työpajatoimintaan osallistuvien 

työelämään tai koulutukseen sijoittumista työpajatyöllä ja 

työtoiminnalla.  Työpajaohjaaja vahvistaa osallistujien 

arjenhallintataitoja ja vahvistaa heitä sosiaalisesti. 

Työpajaohjaaja laatii yhdessä työpajatoimintaan osallistuvan kanssa 

tälle henkilökohtaisen valmennussuunnitelman ja suunnitelman siitä 

miten toimintaan osallistunut edistää työmarkkinoille sijoittumistaan 

pajajakson jälkeen. Työpajaohjaaja toimii yhteistyössä työttömiä 

palvelevien tahojen kanssa työelämään sijoittumisen edistämiseksi.  

Edelleen tehtävänä on työpajan töiden hankkinen, suunnittelu yhdessä 

pajalaisten kanssa, töiden organisointi ja töiden työnjohto. 

Työpajaohjaaja toimii yhteistyössä matkailun työssäoppimisympäristöjä 

kartoittavan hankkeen kanssa ja pyrkii kiinnostuneita pajalaisia 

ohjaamaan matkailualan töihin, mikäli hanke saa rahoituksen.  

Työpajaohjaaja hoitaa työpajaa koskevan tiedotuksen yhteistyössä muun 

kuntaorganisaation kanssa.  

 

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään keskiasteen soveltuva tutkinto ja 

hyvät valmiudet työhön valmennukseen ja yksilöohjaukseen. 

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. 

 

Työaika: yleistyöaika. 

 

Hinnoittelukohta : KVTES 04SOS06A , sosiaalihuollon ammattitehtävät 

 

Toimi sijoitetaan perusturvaan. Esimiehenä toimii perusturvajohtaja.  
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Hyvinvointiltk. 100 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Heli Nurmi esitteli kirjastotoimen tiedoksi merkittävät asiat ja 

vastasi kysymyksiin kirjastotointa ja kirjastoautoa koskien.  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta 

viranhaltijapäätöksiin jotka otto-oikeuden piirissä.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 14.11.2018 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 208 § 16.10.2018 Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin viran 

tätttäminen nimikkeellä sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virka 

määräajaksi 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 212 § 16.10.2018 Nuorisovaltuuston jäsenet 

 

Enontekiön nuorisovaltuusto 

- 24 § 25.10.2018 Nuorisovaltuuston edustajien ja varaedustajien 

nimeäminen hyvinvointilautakunnan ja elinvoimalautakunnan kokouksiin 

 

Valvira Dnro V/44453/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Valvira Dnro V/44386/2018 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

Valvira Dnro V/44386/2018 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
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Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

- Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori osallistui Opetus- ja 

kulttuuriministeriön Kirjastopäivään ke 7.11. Helsingissä. 
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Hyvinvointiltk. 101 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

Päätös: 

Ei ollut. 
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Hyvinvointiltk. 102 § Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin päätösvalta 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta päättää että sosiaaliohjaaja-koulukuraattori 

Piia Niemelä käyttää hyvinvointilautakunnan päätösvaltaa Laki 

toimeentulotuesta (1412/1992) mukaisissa päätöksissä. 

 

Selostus: 

Perustoimeentulotukea koskevat ratkaisut tekee Kansaneläkelaitos. 

Kunnan tehtävänä on käsitellä ja päättää hakemukset jotka kuuluvat 

täydentävän tai ennaltaehkäisevän toimeentulotuen piiriin. 

Kansaneläkelaitos siirtää sille tulleet hakemukset näiden osalta 

kunnan käsiteltäväksi. Asiakas voi tehdä hakemuksen myös suoraan 

kunnalle.  

 

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää muihin kuin perusosan 

piiriin kuuluviin asumismenoihin, ja muihin välttämättömiksi 

harkittuihin menoihin, jotka eivät sisälly perusosaan. Ehkäisevän 

toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen 

sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä 

syrjäytymistä ja pitkäaikaista tukiriippuvuutta.  

 

Lautakunta on antanut ohjeet täydentävän toimeentulotuen ja 

ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseen v. 2009. 

Toimeentulotukihakemus on käsiteltävä 7 arkipäivän kuluessa 

hakemuksen saapumisesta.  Määräajassa pysymisestä raportoidaan 

neljännesvuosittain Aluehallintovirastolle.  

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus  

 

Muutoksenhaku: 

oikaisuvaatimus 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________25.10.2018_________________ 16 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 103 § Arviointi, suunnitelma ikäihmisten tukemisesta 

ja iäkkäiden palveluista 31.12.2017 saakka 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Lautakunta päätti, että jatkossa suunnitelman 

toteutumista arvioidaan vuosittain hyvinvointikertomukseen arvioinnin 

yhteydessä. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää arvioinnin kunnanvaltuustolle jotta se 

liittäisi arvioinnin edellisen suunnitelman toteutumisesta kuluvan 

valtuustokauden suunnitelman käsittelyyn. 

 

Selostus: 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden 

palveluista (980/2012) mukaan kunnan on tehtävä valtuuston hyväksymä 

suunnitelma kullekin valtuustokaudelle siitä miten kunnassa 

ikääntyneiden toimintakykyä tuetaan ja miten ikääntyneiden palvelut 

järjestetään. Lain mukaan kunnan on arvioitava, vuosittain, 

ikääntyneiden palvelujen laatua ja saatavuutta sekä suunnitelman 

toteuttamista. 

 

Enontekiön valtuusto on hyväksynyt suunnitelma edelliselle 

valtuustokaudelle 31.12.2017 saakka. 4.12.2014 Perusturvajohtajan 

tekemä arviointi esityslistan oheismateriaalina. 

 

Kunnan vanhusneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan välittömästi 

ennen hyvinvointilautakunnan kokousta.  

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus, vanhusneuvosto 

 

Muutoksenhaku: 

asia kesken, ei muutoksenhakua 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10. 
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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: 93, 94, 97, 103 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 95, 96, 97, 98, 102 

 

 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 hyvinvointilautakunta  

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi  

 

Pykälät: 95, 96, 97, 98, 102 

 

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_________25.10.2018_________________ 19 

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 


