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Asialista: 

21 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

22 § Kirjoitusvirheen korjaaminen hyvinvointilautakunnan 22.11.2018  

     § 96 Kodinhoitajan hakemus työlomasta toisen työnantajan   

     palveluksessa tehtävän, määräaikaisen, projektityön ajaksi 

23 § Kirjoitusvirheen korjaaminen hyvinvointilautakunnan 24.1.2019  

     § 4 Uuden Luppokodin tilat ja rakennuspaikka 

24 § Irtisanoutuminen kodinhoitajan virasta 

25 § Aluehallintoviraston selvityspyyntö; lastensuojelun  

     valtakunnallinen valvonta 

26 § Uusi Luppokoti; hyvinvointilautakunnan lausunto  

     kunnanhallitukselle rakennuttamista koskevasta tarjouspyynnöstä 

27 § Veteraanien ja erityisryhmäläisten kotona asumisen tukeminen 

28 § Lähihoitajan hakemus palkallisesta opintovapaasta sosionomin  

     tutkinnon suorittamiseksi ; 10 päivää lukuvuotta kohti 

29 § Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon(Kantaan) liittyminen 

30 § Tiedoksi saatettavat asiat 

31 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________13.2.2019_________________ 3 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2019 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 21 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yksimielisesti Outi Kurkela ja 

Ulla Keinovaara.  

  

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. 22 § Kirjoitusvirheen korjaaminen 

hyvinvointilautakunnan 22.11.2018 § 96 Kodinhoitajan hakemus 

työlomasta toisen työnantajan palveluksessa tehtävän, määräaikaisen, 

projektityön ajaksi 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Päätösehdotus: 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kirjoitusvirheen korjaamisen 

hyvinvointilautakunnan pöytäkirjasta 22.11.2018 § 96 Kodinhoitajan 

hakemus työlomasta toisen työnantajan palveluksessa tehtävän, 

määräaikaisen, projektityön ajaksi siten, että äänestyksestä on 

jäänyt kirjaamatta yhden äänestäjän ääni pois, joka kirjataan 

pöytäkirjaan seuraavasti: 

Ulla Keinovaara: EI 

Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Selostus: 

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjassa 22.11.2018 §:ssä 96 

Kodinhoitajan hakemus työlomasta toisen työnantajan palveluksessa 

tehtävän, määräaikaisen, projektityön ajaksi on jäänyt kirjaamatta 

yhden äänestäjän äänestys ja se tulisi korjata  

ko. pöytäkirjaan. 

 

Hallintolain 51 §: ”Kirjoitusvirheen korjaaminen. Viranomaisen on 

korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe 

taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan 

korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan 

tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta 

menettelystä.” 

 

Päätöshistoria 

Hyvinvointiltk. 22.11.2018, 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.  
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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 ” 
 
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.  
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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. 23 § Kirjoitusvirheen korjaaminen 

hyvinvointilautakunnan 24.1.2019 § 4 Uuden Luppokodin tilat ja 

rakennuspaikka 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kirjoitusvirheen korjaamisen 

hyvinvointilautakunnan pöytäkirjasta 24.1.2019 § 4 Uuden Luppokodin 

tilat ja rakennuspaikka, että äänestyksessä on kirjattu EI vaikka 

olisi pitänyt kirjata Jaa, joka kirjataan pöytäkirjaan seuraavasti: 

Suoritetussa äänestyksessä Oula-Matti Palojärvi, Ulla Keinovaara, 

Outi Kurkela ja Jari Kultima vastasivat EI ja Jaakko Alamattila ja 

Alpo Peltovuoma vastasivat Jaa. 

Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Selostus: 

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjassa 24.1.2019 §:ssä 4 Uuden 

Luppokodin tilat ja rakennuspaikka on äänestystulokseen kirjattu 

väärin äänestäjien äänestys ja se tulisi korjata ko. pöytäkirjaan. 

 

Hallintolain 51 §: ”Kirjoitusvirheen korjaaminen. Viranomaisen on 

korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe 

taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan 

korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan 

tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta 

menettelystä.” 

 

Päätöshistoria 

Hyvinvointiltk. 24.1.2019, 4 § Uuden Luppokodin tilat ja 

rakennuspaikka 

 

Päätös: 

Tehostetun palveluasumisen yksikön ja palveluasuntojen kokonaisuus 

tulisi rakennuttaa päiväkodin viereen.  

 

Käsittely: 

Todettiin että esittelijä oli ehdotuksessaan ensimmäisessä lauseessa 

kirjoittanut ”kunnan tulisi rakentaa” kun kunnassa päätetty 

rakennuttaa Luppokodin korvaavat tilat. Esittelijä totesi, että kyse 

on kirjoitusvirheestä. Hän korjasi esitystään siten että ensimmäinen 

lause kuuluu: Kunnan tulee rakennuttaa Luppokodin korvaajaksi ns. 

hybriditalo, jossa on tehostetun palveluasumisen asuntoja 

kaksikymmentä ja palveluasumisen asuntoja kymmenen.  

 

Keskustelun Oula-Matti Palojärvi katsoi, että Luppokoti pitäisi 

rakennuttaa päiväkodin taakse, jossa tontti on tarpeeksi suuri ja 
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kuitenkin lähellä keskustaa. Ulla Keinovaara oli myös päiväkodin 

viereisen tontin kannalla; tällöin Luppokodissa asuvien vanhusten 

hoiva voidaan järjestää nykyisessä Luppokodissa rakennusvaiheen 

aikana. Outi Kurkela kannatti Oula-Matti Palojärven esitystä.  

 

Alpo Peltovuoma vanhustenhuollon keskittymä ollut nykyisellä 

paikalla. Avun järjestäminen kaikkiin kohteisiin; Ounasmajat, 

Hetanranta ja ASPA-koti Riekonmarja, saattaa vaarantua, jos uusi 

Luppokoti rakennutetaan päiväkodin viereen. 

 

Oula-Matti Palojärvi ja Elli-Marja Kultima olivat sitä mieltä, että 

vanhustenhuollon nykyinen kokonaisuus tulee suunnitella uudelleen. 

Eniten apua tarvitsevat voisivat asua tehostetun palveluasumisen 

yhteydessä olevissa palveluasunnoissa.  

 

Elli –Marja Kultima poistui kokouksesta klo 15.15.asian esittelyn 

aikana.  

 

Elina Rousu-Karlsen katsoi, että seurakunta voitaisiin unohtaa, koska 

seurakunta ei ole ilmoittanut myyvänsä tai vuokraavansa tonttia.  

 

Alpo Peltovuoma ilmoiti olevansa esittelijän esityksen kannalla.  

 

Puheenjohtaja toteisi, että asiassa on tehty esittelijän esityksestä 

poikkeava esitys. Oula-Matti Palojärven kannatetun esityksen mukaan 

Luppokoti tulisi rakennuttaa päiväkodin viereen. Esittelijän korjatun 

esityksen kannalla, jonka mukaan rakennuttamispaikka olisi nykyinen 

paikka. Puheenjohtaja esitti, että asiassa suoritetaan huutoäänestys. 

Esitteljän ehdotuksen kannalla olevat vastaavat  

”Jaa ”ja Oula-Matti Palojärven esityksen kannalla olevat vastaavat 

”EI”. Suoritetussa äänestyksessä Oula-Matti Palojärvi, Ulla 

Keinovaara, Outi Kurkela ja Jari Kultima vastasivat EI ja Jaakko 

Alamattila ja Alpo Peltovuoma vastasivat EI. Puheenjohtaja totesi, 

että EI ääniä on annettu neljä ja Jaa ääniä kaksi. Oula-Matti 

Palojärven esitys tuli lautakunnan päätökseksi.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kantanaan: 

 

Kunnan tulee rakentaa Luppokodin korvaajaksi ns. hybriditalo, jossa 

on tehostetun palveluasumisen asuntoja kaksikymmentä ja 

palveluasumisen asuntoja kymmenen.  

 

Rakennuspaikan tulee sijaita keskeisellä paikalla ja paikan tulee 

mahdollista yöaikaisen avustamisen järjestäminen myös ASPA-koti 

Riekonmarjan ja Ounasmajojen asumispalveluyksikön sekä Hetanrannan 

asukkaille. Yöhoito tulee voida järjestää yhtenä kokonaisuutena.  
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Paikan tulee turvata asukkaiden asiointi- ja 

osallistumismahdollisuudet. Rakennuspaikan tulee mahdollistaa 

palvelujen tehokas järjestäminen.  

 

Hyvinvointilautakunta esittää, että uusi Luppokoti rakennetaan 

nykyiselle paikalle tai nykyisen paikan välittömään läheisyyteen. 

Mahdollisuudet vuokrata tai ostaa seurakunnalta osa ns. pappilan 

tontista tulisi vielä selvittää.  

 

Toivottavaa olisi, että väistötiloihin ei jouduta. Väistötilat on 

tarkoituksenmukaista järjestää jos sijaintia palvelujen lähellä, ja 

yövalvonnan keskitettyä järjestämistä ei muuten voida turvata. 

 

Tilojen tarkassa suunnittelussa tulee huomioida Luppokodin ja 

kotipalvelun henkilöstön näkemykset kuitenkin niin että 

tilasuunnittelun vaikutukset asukkaiden vuokraan; asukkaiden 

yhteistilojen kustannusten vyörytys vuokriin, ja kunnan menoihin 

huomioidaan. Tilojen tulee mahdollistaa perusterveydenhuollon 

kotisairaalatoiminta.  

 

Selostus: 

Kunta on päättänyt rakennuttaa nykyisen Luppokodin korvaavan 

rakennuksen. Kunnanvaltuusto päättää rakennetaanko tehostetun 

palveluasumisen yksikön lisäksi samaan yhteyteen palveluasumista. 

Kunnanvaltuusto päättää rakentamispaikan. 

Hyvinvointi-ja elinvoimalautakuntien puheenjohtajien ja 

esittelijöiden aikataulua koskevassa neuvottelussa on sovittu, että 

hyvinvointilautakunta ottaisi kantaa kokonaisuuteen, rakennuspaikkaan 

ja tiloihin, kokouksessaan 24.1.2019. 

Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 13.6.2018 14 §;”Kunnanvaltuusto 

päätti, että Enontekiön kunta hankkii nykystandardit täyttävän 

tehostetun hoivan kiinteistön nykyisen Luppokoti-kiinteistön tilalle 

siten, että kunta on kiinteistössä vuokralla. Uusi kiinteistö voi 

sisältää senioriasuntoja ja muita sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tarvitsemia tiloja.” 

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumista, jossa on 

saatavana ympärivuorokautista hoivaa. Palveluasumisella tarkoitetaan 

asumista, jossa palveluja on saatavana useina vuorokauden aikoina 

asukkaan tarpeiden mukaan. Senioriasunnoilla yleensä ymmärretään 

ikääntyneille tarkoitettuja, tavallisia, esteettömiä asuntoja, joissa 

asuva saa tarvittaessa tukea ja palveluja.  

 

Rakennusaikaisia kustannuksia merkittävämpiä ovat palvelujen 

järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Palvelujen järjestämien on 

halvempaa, jos henkilökunnan aikaa tarvitaan mahdollisimman vähän 

siirtymissä avustamiseen. Tällä tietoa palvelujen järjestämisvastuu 

siirtyy Lapin maakunnalle lähivuosina. Lapin maakunnan on 

suunnitelmien mukaan järjestettävä palvelut koko maakunnan tasolla 
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nykyistä halvemmalla jolloin myös Enontekiön palvelukokonaisuudessa 

tulisi palvelut voida järjestää taloudellisesti tehokkaasti.  

 

Palveluasumisen asukkaat maksavat itse sairauden hoidon vuoksi 

tarvittavat matkat saaden niihin omavastuun ylityttyä 

sairausvakuutuskorvauksen mukaista korvausta. Myös asiointimatkat 

asukkaat maksavat itse. Vähävaraisille voidaan myöntää kunnan 

maksamaa Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ja jos 

toimintakyvyn heikentyminen ei liity ikään, asukkaalla voi olla 

oikeus kunnan maksamaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluun. Syrjäinen 

paikka lisää asukkaiden kustannuksia ja heikentää mahdollisuuksia 

osallisuuteen. Mainittakoon että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

tietojen mukaan puolella yli 75-vuotiaista on vaikeuksia kävellä 

puoli kilometriä tasaisessa maastossa.  

 

Asuntojen edelleen vuokraamisen kannalta on eduksi, että asunnot 

sijaitsevat paikalla josta asunto halutaan vuokrata. On taloudellinen 

riski, jos asunnot jäävät tyhjiksi. Yleensä lähellä palveluja 

sijaitsevat asunnot ovat kiinnostavia.  

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan palvelut tulee 

järjestää niin, että ne tulevat iäkkään henkilön hyvinvointia, 

terveyttä ja toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. 

Pitkäaikainen hoiva-ja huolenpito tulee toteuttaa ensisijaisesti 

kotiin annettavilla palveluilla. Palvelut on toteutettava niin että 

iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja 

arvokkaaksi ja niin että hän voi ylläpitää sosiaalista 

vuorovaikutusta ja osallisuutta. Toimitilojen tulee olla riittävät, 

turvalliset, esteettömät, kodikkaat ja muutenkin olosuhteiltaan 

sopivat.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton antaman laatusuositus 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 

mukaan tulisi turvata mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä.  

 

Valtakunnallisten linjausten mukaan tehostettua palveluasumista 

tulisi järjestää 5-6 %:lle yli 75 vuotiaista. Yli 75-vuotiaiden määrä 

on tällä hetkellä n. 180, mutta väestöennusteen mukaan yli 75-

vuotiaiden määrä lisääntyy niin että 2030-luvulla heitä on jo yli 

400. Pienessä väestöpohjassa palvelujen tarvitsijoiden määrän 

ennustaminen on vaikeaa, josta syystä kokonaisuuden tulisi olla 

sellainen, että se mahdollistaa joustavan palvelujen järjestämisen 

asukkaiden kulloistenkin tarpeiden mukaan.  

 

Muistisairaudet ovat tällä hetkellä merkittävin syy hoivan ja 

huolenpidon tarpeeseen.  
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Muistisairaiden määrän ennakoidaan lisääntyvän suhteessa ikäihmisten 

määrään, vaikka ennaltaehkäisyn osalta on tutkimus tuonut esille, 

että väestötasolla osa muistisairauksista on ennaltaehkäistävissä 

elintavoilla. Myös lääkehoidon kehittyminen on toiveena, mutta 

läpimurtoja ei ole tiedossa.   Nykykäsityksen mukaan muistisairaiden 

tarvitsema hoiva tulee järjestää yhteisöllisyyttä korostaen jolloin 

yhteiset tilat ovat merkittävässä asemassa. 

 

Enontekiön vanhustenhuollossa Luppokoti, Ounasmajat ja Hetanranta 

muodostavat kokonaisuuden. Jos Luppokoti rakennetaan Kärrötielle, 

Ounasmajat ja Hetanranta on ehkä tarpeen muuttaa ns. tukiasunnoiksi 

tai senioriasunnoiksi joihin saa kotipalvelua. On ilmeisesti 

tarkoituksenmukaista järjestää niin, ettei alueella enää ole 

henkilökuntaa niin että henkilökunta on alueella vastaamassa 

kiireellisiin avuntarpeisiin päivän aikana.  Toisaalta Ounasmajat ja 

Hetanranta eivät toimi tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla 

muistisairaiden asuinpaikkana, kun yhteisiä tiloja ei ole.  

Ounasmajojen ja Hetanrannan asunnot ilmeisesti voisivat olla 

kiinnostavia ikäihmisille tukiasuntoina keskeisen sijaintinsa vuoksi.  

Kun ikäihmisillä on entistä paremmat eläkkeet, voi kuitenkin tarve 

parempaan asumistasoon ja isompiin asuntoihin, vähentää Ounasmajojen 

kysyntää.  Ounasmajojen peruskorjaukseen on saatu ARA avustusta, eli 

jos Ounasmajojen käyttötarkoitus muuttuu niin että ne ovat vapaasti 

vuokrattavista, tulee avustusta maksaa takaisin.  

 

Kunta ostaa vaikeavammaisten asumispalveluja ASPA Palvelut Oy:ltä. 

Kunta on sopinut ASPA-palvelut Oy:n kanssa, että kunta järjestää 

yöaikaisen avustamisen. Puitesopimus tulee irtisanoa, jos yöhoitoa ei 

järjestetä. Tämä voi nostaa ASPA-koti Riekonmarjan palvelujen 

ostohintaa.  

 

Rakennuspaikkavaihdoiksi on mm. kuntakorsernin kehittämispajassa 

10.1.2019 määritelty 1. nykyinen paikka 2. Päiväkodin viereinen 

tontti Kärrötien varrella. Entisen ala-asteen tontti kunnanviraston 

vieressä on kaavassa merkitty liiketontiksi, joten sen ei ole 

katsottu olevan vaihtoehto.  

 

Kokonaisuuden osalta on vaihtoehtoina: 1. Pelkkä tehostetun 

palveluasumisen yksikkö, 20 paikkaa. 2 Tehostetun palveluasumisen 

yhteyteen rakennetaan paljon apua tarvitseville 10 palveluasunto ns. 

hybriditalo.  

 

Elinvoimalautakunta on valinnut rakennuttajakonsultin, joka alkaa 

työstää kokonaisuutta koskevaa tarjouspyyntöä. Tarjouspyynnön 

valmistelun yhteydessä täsmennetään kokonaisuuden tilat.  

 

Oheismateriaali:  

Aikataulu 
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Tiedoksi:  

Kunnanhallitus, elinvoimalautakunta 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakua asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 24 § Irtisanoutuminen kodinhoitajan virasta 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta merkitsee eron tiedoksi, kiittää 

enontekiöläisten hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä ja toivottaa 

hyviä eläkepäiviä. 

 

Selostus:  

Kotipalvelun kodinhoitaja on toimittanut lautakunnalle 

irtisanoutumisen, jossa irtisanoutuu kotipalvelun kodinhoitajan 

virasta 1.7.2019 alkaen. Irtisanoutumiskirje on nähtävänä 

kokouksessa. 

 

Tiedoksi:  

Palkkatoimisto, asianomainen, Miia Ahlholm 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta  
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Hyvinvointiltk. 25 § Aluehallintoviraston selvityspyyntö; 

lastensuojelun valtakunnallinen valvonta  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta toteaa, että lastensuojelun määräaikojen 

seuranta tapahtuu tietojärjestelmän avulla.  

Selvityksen mukaisten määräaikojen ylitysten osalta on ollut kyse, 

että sosiaalitoimistossa on ollut tieto lapsen olosuhteista, joista 

ei ole ollut huolta, mutta on haluttu lastensuojeluilmoituksen 

johdosta keskustella lapsen/nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa, 

joita keskusteluja ei ole saatu sovittua työntekijästä tai 

asiakasperheestä johtuen määräajan kuluessa. Tällöin selvitys on 

merkitty alkaneeksi vasta, kun lapsen ja hänen huoltajiensa 

tapaaminen on tapahtunut. Itseasiassa lain edellyttämä käsittely on 

aloitettu, kun työntekijä on arvioinut, että yhteydenotto voi olla 

myöhemmin kuin 7 arkipäivän kuluessa.  

Sosiaalitoimiston omavalvontasuunnitelmaa ja sosiaalitoimiston 

käytäntöjä tullaan selventämään niin, että selvitys merkitään 

aloitetuksi, kun työntekijä on arvioinut voiko lapsen ja huoltajien 

tapaaminen tapahtua myöhemmin kuin 7 arkipäivän kuluessa.  

Lastensuojelutarpeen selvityksen viivästyksessä oli kyse selvitykseen 

pyydettyjen tietojen viivästymisestä. Sosiaalitoimiston 

omavalvontasuunnitelmaa ja käytäntöjä tullaan tarkistamaan niin että 

selvityksen tekemisen aikatauluttaminen pyritään tekemään niin että 

selvitysten joilla ei ole merkittävää vaikutusta selvityksen 

tekemiselle, ei sisällytetä selvitykseen.  

Selostus:  

Aluehallintoviraston selvityspyyntö esityslistan oheismateriaalina. 

Lastensuojelulain mukainen palvelutarpeen arvioinnin aloittaminen on 

viivästynyt kolmessa tapauksessa. Lastensuojelulaki edellyttää 

palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta viimeistään 7 arkipäivän 

kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta ja palvelutarpeen 

arviointi ei ole valmistunut yhdessä tapauksessa kolmen kuukauden 

määräajassa. 

Enontekiön kunnan sosiaalitoimiston omavalvontasuunnitelman mukaan 

lastensuojelun määräaikoja seurataan asiakastietojärjestelmän avulla. 
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Tiedoksi: 

Muutoksenhaku: 
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Hyvinvointiltk. 26 § Uusi Luppokoti; hyvinvointilautakunnan lausunto 

kunnanhallitukselle rakennuttamista koskevasta tarjouspyynnöstä  

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti pyytää lisäaikaa 

lausuntonsa antamiseen, jotta kaikki asiaan vaikuttavat seikat 

voidaan huomioida lausunnossa.   

Käsittely: 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli asiantuntijana kokouksessa 

kuultavana. Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli kokouksessa 

laatimiaan selvityksiä eri ratkaisuvaihtoehtojen taloudellisista 

vaikutuksista ja vastasi asiaa koskeviin kysymyksiin.  

Perusturvajohtajan kokouksessa esittämä ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle: 

1.Uusi Luppokoti rakennetaan kunnan omaan taseeseen eikä sitä 

toteuteta vuokramallilla. Perusteena on, että tämä tulee kunnalle 

edullisemmaksi. 

2. Tilojen osalta hyvinvointilautakunta painottaa monikäyttöisyyttä. 

Tehostettuun palveluasumiseen rakennutettavat tilat tulee olla 

muutettavissa palveluasunnoiksi. 

Perusteena on, että kunnan kannalta riskittömin vaihtoehto on 

rakentaa ikäihmisille soveltuvia, vetovoimaisia ja houkuttelevia 

vuokra-asuntoja.  Palvelun järjestäjä muuttunee ns. sote-uudistuksen 

myöstä ja kunnan sote-riskiä vähentää, jos asunnot menevät kaupaksi, 

vaikka palvelujen tuottaminen niihin järjestettäisiin eri tavalla 

kuin kunta on kaavaillut. 

3. Lautakunta päättää vastoin päätöstään edellisessä kokouksessa 

13.2.2019 § 4: 

- Rakennetaan pelkkä tehostetun palveluasumisen yksikkö 20 paikkaa, 

laajentumisvarauksella, siten että tehostetun palveluasumisen 

asuntoja voidaan myöhemmin muuttaa palveluasunnoiksi tarvittaessa 

- Rakennuspaikka on seurakunnalta vuokrattava tai ostettava tontti 

lähellä nykyistä Luppokotia.  

Perustelut: Jos palveluasumisen yksikkö rakennetaan lähelle 

Ounasmajojen palveluasumisen yksikköä ja ASPA-koti Riekonmarjaa, 

yöhoito voidaan järjestää tehostetun palveluasumisen yksiköstä. 
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Ounasmajat ja ASPA-koti Riekonmarja voivat jatkaa nykyisen kaltaista 

palvelua järjestävinä eikä palveluasuntoja tehostetun palveluasumisen 

yhteydessä välttämättä tarvita lähivuosina.  

Kunnalla on lähivuosina haasteita elinvoiman tukemisessa ja 

palvelujen järjestämisessä, josta syystä on perusteltua, ettei kunnan 

voimavaroja sidota, muuta toimintaa rajoittavasti, ikäihmisten 

palveluasumiseen. Ikäihmisten osalta voimavaroja tulisi olla myös 

toimintakyvyn edistämiseen, kuntoutukseen ja sivukylille annettaviin 

palveluihin.  

Puheenjohtaja Jaakko Alamattilan mielestä pitäisi suunnitteluun 

varata lisäaikaa. Oula-Matti Palojärvi, Ulla Keinovaara, Elli-Marja 

Kultima, Outi Kurkela ja Alpo Peltovuoma kannattivat Jaakko 

Alamattilan esitystä.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

Selostus:  

Elinvoimalautakunta käsittelee tarjouspyyntöä kokouksessaan 

12.2.2019. Kunnanhallitus käsittelee asiaa 25.2.2019.  

Enontekiön kunnanvaltuusto merkinnyt hyvinvointilautakunnan 

vastuutahoksi tehostetun palveluasumisen yksikön hankkimista 

käsitellessään vv.2019-2021 talous-ja toimintasuunnitelman yhteydessä 

12.12.2019 37 §. 

Työkokouksessa 7.2. työstetään uuden Luppokodin tilaohjelmaa.   

Kunnan tekninen johtaja Kimmo Lämsä on tehnyt laskelmia tila-ja 

paikkavaihtoehtojen taloudellista vaikutuksista. 

Selvitykset lähetetään oheismateriaalina 8.2.2019.  

Tiedoksi: 

Muutoksenhaku: 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________13.2.2019_________________ 18 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2019 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 27 § Veteraanien ja erityisryhmäläisten kotona 

asumisen tukeminen  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta päättää tukea kotona asuvia veteraaneja ja 

erityisryhmäläisiä yksilöllisten tarpeiden mukaan, määrärahan 

puitteissa.  

Selostus: 

Valtiokonttori on myöntänyt Enontekiön kunnan rintamaveteraanien 

kotona asumisen tukemiseksi 13 531,10€. Määrärahat on jaettu kunnissa 

asuvien rintamaveteraanien suhteessa. Enontekiöllä asuvat veteraanit 

ovat toivoneet mm. tukea aurauskustannuksiin.  

Määrärahaa saa käyttää 31.10.2019 asti.  

Laki muuttuu rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen 

osalta 1.11.2019 ja määräraha muuttuu silloin arviomäärärahaksi. 

(Muutos ei koske rintamaveteraanien kuntoutusta ja kuntoutuksen 

määrärahaa.) 

Valtiokonttori kysyy kunnilta arviota marras-joulukuun 2019 ja vuoden 

2020 määrärahatarpeesta syyskuussa 2019.  

Tiedoksi: 

Rintamaveteraanit ja erityisryhmäläiset 

Vanhusneuvosto 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 
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Hyvinvointiltk. 28 § Lähihoitajan hakemus palkallisesta 

opintovapaasta sosionomin tutkinnon suorittamiseksi; 10 päivää 

lukuvuotta kohti  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus: 

Myönnetään palkallista opintovapaata sosionomitutkinnon suorittamista 

varten 10 päivää koko tutkinnon osalta. Palkallisen opintovapaan, max 

10 päivää, ajankohdasta tekee päätöksen työyksikön esimies. 

Perusteena on, että tutkinnon suorittaminen hyödyttää työnantajaa, 

kun henkilöä voidaan tarvittaessa käyttää sosionomin 

ammatinharjoittamisoikeuden piirissä olevissa tehtävissä.  

Palvelusitoumusta ei vaadita koska katsotaan ettei siihen ole 

perustetta, kun palkallinen opintovapaa myönnetään pienelle osalle 

sosionomitutkinnon suorittamisen vaatimista lähiopetuspäivistä.  

Selostus: 

Lähihoitaja, sijoituspaikka Luppokoti, opiskelee Kemin 

ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Hän on aloittanut opinnot 

tammikuussa 2018 ja tähän saakka suorittanut opintoja täysin omalla 

ajalla, vuosilomapäiviä ja vapaapäiviä hyödyntäen. Lähihoitaja hakee 

palkallista opintovapaata 10 päivää lukuvuotta kohden. Hakemuksen 

perusteluna on se, että työnantaja voi käyttää sosionomin tutkinnon 

suorittanutta monessa eri työtehtävässä. 

Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 10.12. 2018 259 § 

päättänyt: … ”Enontekiön kunta tukee ja edistää henkilöstön kehittämistä 

ammatillisella henkilöstö-, uudelleen- tai jatkokoulutuksella, antamalla 

palkallista virka- tai työvapaata työtehtävistä tutkintoon johtavaan 

koulutukseen 10 vrk:tta (vähintään vuoden kestävässä koulutuksessa) 

lukuvuotta kohden.  

Kunta tukee ja edistää em. 10 vuorokauden myöntämistä silloin, kun 

työnantaja katsoo sen hyödyttävän Enontekiön kunnan tehtäviä.  

Jatkokoulutuksella hankitaan muodollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai 

lisätään osaamista vastaamaan uusia vaativampia tehtäviä.  

Pääsääntönä em. koulutuksen osalta kuitenkin on, että se tapahtuu pääosin 

joko palkattoman virkavapaan tai vapaata työtehtävistä (ei työajalla) tai 

loma-aikoina. Työnantaja ei osallistu koulutuksesta aiheutuviin muihin 

kustannuksiin.  

Viranhaltijan/työntekijän osallistuessa työnantajan kustantamaan tutkintoon 

johtavaan jatkokoulutukseen Enontekiön kunta edellyttää palvelusitoumusta. 

Palvelusitoumuksessa viranhaltija/ työntekijä sitoutuu työskentelemään 
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kunnan palveluksessa kolme vuotta koulutuksen päättymisestä. Mikäli henkilö 

irtisanoutuu em. kolmen vuoden aikana, hän sitoutuu suorittamaan kunnalle 

koulutuskustannukset ja koulutusajan palkan tai osan kustannuksista ja 

palkasta huomioiden mm. koulutuksen pituus.  

Ennen palkallisen virkavapaan tai työloman myöntämistä, työnteki-

jän/viranhaltijan kanssa tehdään kirjallinen sitoumus. … ” 

Tiedoksi: 

Muutoksenhaku: 
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Hyvinvointiltk. 29 § Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon  

(Kantaan) liittyminen 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus: 

Enontekiön kunta ei liity Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 

(Kantaan ) vuonna 2019.  

Selostus: 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon (Kantaan) liittyminen on 

tällä hetkellä vapaaehtoista. Liittymistä koskeva Asiakastietolaki on 

tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Asiakastietolaissa tultaneen 

säätämään kuntia sitovasti asiakastietojärjestelmään liittymisestä. 

Jos sote- ja maakuntauudistus etenevät tullaan Lapin maakuntaan 

hankkimaan sosiaalihuollon tietojärjestelmistä ja Kanta-palveluista 

vastaava henkilö. 

Lapin maakunta-valmistelun ja Lapin sairaanhoitopiirin ky.:n ICT-

koordinaattori Sirpa Hakamaan kirje esityslistan oheismateriaalina. 

Tiedoksi: 

Muutoksenhaku: 
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Hyvinvointiltk. 30 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Kotiseutumuseoasiaa lautakunta päätti käsitellä myöhemmin 

tutustuttuaan kotiseutumuseon tiloihin ja toimintaan.  

  

Käsittely: 

Heli Nurmi esitteli kokouksessa päätöksensä kulttuurin 

käyttösuunnitelmasta vuodelle 2019 ja vastasi asiaa koskeviin 

kysymyksiin. Lautakunta keskusteli kotiseutumuseon toiminnasta.  

 

Elli-Marja Kultima ja Elina Rousu-Karlsen poistuivat kokouksesta 

asian käsittelyn aikana etäyhteyden katkettua.  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta 

viranhaltijapäätöksiin jotka otto-oikeuden piirissä.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 6.2.2019 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- vanhustenhuollon palvelupäällikkö 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 4 § 14.1.2019 Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja 

edunvalvontaraportti vuodelta 2018 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 5 § 14.1.2019 Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 7 § 14.1.2019 Savuton kunta linjaukset ja toimenpiteet 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 29 § 4.2.2019 Hyvinvointilautakunnalta ja perusturvalta 

pyydetty toimenpideluettelo 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 31 § 4.2.2019 Perushoitajan viran muuttaminen 

työsopimussuhteeksi 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 
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- Kvalt 32 § 4.2.2019 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä 

monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella  

vv.2019 – 2020 

 

Vanhustenhuollon palvelupäällikön päätös 1/2019 

   

Sosiaali- ja terveysministeriö 27.12.2018, Kuntainfo 16/2018 

- Toimeentulotuen perusosa 2019 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 30.1.2019, Kuntainfo 1/2019 

- Asiakasmaksua koskevaan laskuun on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet 
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31 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

Outi Kurkela oli viime viikolla osallistunut Voimaa vanhuuteen –

ohjelman ohjausryhmän toimintaan. Ohjausryhmä oli esittänyt, että 

kunta varaisi ohjelman toteuttamiseen määrärahan ja jatkaisi 

toimintaa kolmivuotisen mentorointihankkeen päättyessä. Outi Kurkela 

esitti, että Voimaa vanhuuteen ohjelman toteuttamisen jatkaminen 

sisällytetään kunnan talous-ja toimintasuunnitelmaan.  

 

Ulla Keinovaara kysyi sekatyöpajan tilanteesta. Hän piti tärkeänä, 

että asia edistyy lautakunnan päätösten mukaan. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.  
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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: 22, 23, 24, 25, 26, 29 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 27, 28 

 

 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: 27, 28 

 

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 


