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Asialista: 

61 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

62 § Kuljetuspalvelutarjousten hyväksyminen; kutsutaksi,  

     sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukainen kuljetus ja  

     Luppokodin kuljetukset 

63 § (Ei julkinen, julkinen palkinnon luovutuksen jälkeen) 

64 § Esitys kunnanhallitukselle johtavan sosiaalityöntekijän viran  

     perustamisesta 1.11.2019 alkaen 

65 § Esitys kunnanhallitukselle sosiaalityöntekijän viran  

     perustamisesta ja viran haettavaksi julistamisesta 1.9.2019  

     alkaen  

66 § Esitys kunnanhallitukselle perusturvajohtajan viran  

     lakkauttamisesta 1.11.2019 alkaen 

67 § Tiedoksi saatettavat asiat 

68 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Hyvinvointiltk. 61 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Santeri 

Kirkkala ja Oula-Matti Palojärvi 

 

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. 62 § Kuljetuspalvelutarjousten hyväksyminen; 

kutsutaksi, sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukainen kuljetus 

ja Luppokodin kuljetukset  

Päätös:  

Vs. perusturvajohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaan. 

 

Sirpa Mannela poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15.15 

 

Käsittely: 

Yhteenveto saapuneista tarjouksista oli nähtävillä kokouksessa. Sirpa 

Mannela esitteli yhteenvedon ja voittaneet tarjoukset. Todettiin, 

että Peltovuoman ja Nunnasen suunnan kutsutaksikuljetusten ja 

Hetta/Muotkajärvi SHL/VPL kuljetuksien osalta ei tullut hyväksyttyjä 

tarjouksia.  

 

Vs. perusturvajohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: 

Vs. perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että 

palvelutuottajiksi valitaan tarjousten perusteella: 
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Lautakunta päätti valtuuttaa Peltovuoman ja Nunnasen 

kutsutaksikuljetusten osalta vs. perusturvajohtajan neuvottelemaan 

ainoan tarjouksen tehneen Erkki Keskitalon kanssa sopimuksesta, 

edellyttäen, että Erkki Keskitalo järjestää tarvittaessa kuljetuksen 

tarjouspyynnön mukaisesti 10 matkustajalle esim. toista autoa 

käyttäen. Lautakunta päätti hyväksyä Erkki Keskitalon kaluston, 

vaikka se ei täytä tarjouspyynnön mukaista ikävaatimusta. 

 

Lautakunta päätti valtuuttaa vs. perusturvajohtajan neuvottelemaan 

Hetan/Muotkajärven alueen SHL/VPL kuljetuksista nykyisen 

 REITTI LIIKENNÖITSIJÄ 

Kohde 

18 

Kutsutaksikuljetukset 

Palojärveen 

Inga Leppäjärvi 

Kohde 

19 

Kutsutaksikuljetukset 

Peltovuoman ja Nunnasen suuntaan 

Ei tarjouspyynnön 

mukaista tarjousta 

Kohde 

20 

Syöttökuljetus Peltovuoma - 

Ylikyrö 

Eila 

Keskitalo/Ounasporo 

Kohde 

21 

Yliperän kutsutaksikuljetukset 

-Maunu-Hetta 

-Maunu-Karesuvanto 3 krt 

Käsivarren kuljetus 

Kohde 

22 

Karesuvannon asiointiajo Petterin Pirssi ja 

Pilke & Kota-Juha 

Kohde 

23 

Kultima-Vähäniva-Palojoensuu-

Hetta -kuljetus 

Petterin Pirssi ja 

Pilke & Kota-Juha 

Kohde 

24 

Kivijärvi-Pousujärvi-Kilpisjärvi 

-kuljetus 

Elli-Maria Kultima 

Kohde 

25 

Luppokodin kuljetukset 

-Luppokoti-Muonio 

-Luppokoti-Rovaniemi 

Käsivarren kuljetus 

Kohde 

26/1 

SHL ja VPL kuljetukset/  

Ylikyrö/Itäkylät 

Eila 

Keskitalo/Ounasporo 

Kohde 

26/2 

SHL ja VPL kuljetukset/  

Hetta/Muotkajärvi 

Ei yhtään tarjousta 

Kohde 

26/3 

SHL ja VPL kuljetukset 

Vähäniva/Kantola/Palojoensuu/Son

kamuotka/ 

Saivomuotka 

Petterin Pirssi ja 

Pilke & Kota-Juha 

Kohde 

26/4 

SHL ja VPL kuljetukset  

Palojärvi/Leppäjärvi/Näkkälä 

Inga Leppäjärvi 

Kohde 

26/5 

SHL ja VPL kuljetukset  

Karesuvannon 

alue/Kultima/Kuttanen 

Petterin Pirssi ja 

Pilke & Kota-Juha 

Kohde 

26/6 

SHL ja VPL kuljetukset  

Kilpisjärven alue 

Käsivarren kuljetus 
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liikennöitijän Sirkka Kurun kanssa ja mikäli Kurun kanssa ei saada 

aikaan sopimusta, vs perusturvajohtaja voi pyytää suoratarjouksen 

muilta alueen liikennöitsijöiltä.  

 

Selostus: 

Enontekiön kunta on kilpailuttanut yhteisellä tarjouspyynnöllä kunnan 

ostamat kuljetusten hankinnat ajalle 1.8.2019-31.7.2021.  

Asianosaisten lautakuntien tulee hyväksyä tarjouskilpailun voittaneet 

liikennöitsijät.   

 

Hyvinvointilautakunta on aiemmin kokoukseen 22.2.2019 13 § linjannut 

kutsutaksin, sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten ja 

Luppokodin kuljetusten järjestämistä ja linjaukset on huomioitu 

tarjouspyyntöasiakirjoissa (liitteenä.  

 

Tarjousten jättöaika päättyi 9.6.2019. Tarjousten avauspöytäkirja on 

esityslistan liitteenä ja muuta tarjousasiakirjat ja yhteenveto 

niistä ovat nähtävillä kokouksessa. Kehittämis- ja elinvoimatoimialan 

toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannela on asiantuntijana 

kuultavana kokouksessa.  

 

Liitteet: 1 - 6 

Tiedoksi: 

toimisto- ja tapahtumasihteeri/Sirpa Mannela, kunnanhallitus, 

perusturvajohtaja, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, vastaava 

hoitaja 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 63 § (Ei julkinen, julkinen palkinnon luovutuksen 

jälkeen)  
 

 

 

Hyvinvointiltk. 64 § Esitys kunnanhallitukselle johtavan 

sosiaalityöntekijän viran perustamisesta 1.11.2019 alkaen  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely:  

Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen esitteli ennen pykälän käsittelyä 

kunnan hyvinvointiprosessia ja henkilöstöorganisaatiota. Ikonen 

poistui kokouksesta klo 15.45. 

 

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

kunnanhallitus perustaa johtavan sosiaalityöntekijän viran 1.11.2019 

alkaen ja hyväksyy perustamisen yhteydessä viran tehtävät, 

kelpoisuusvaatimukset ja palkkahinnoittelukohdan. 

Viran tehtävät: 

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalityön ammatillisesta 

johtamisesta ja vastaa sosiaalityön ja sen prosessien toimivuudesta 

ja vaikuttavuuden kehittämisestä sekä toimii lastensuojelulain 

mukaisena johtavana sosiaalityöntekijänä ja oppilashuoltolain 

mukaisena vastaavana koulukuraattorina.  

 

Johtava sosiaalityöntekijä toimii vammaispalvelun 

sosiaalityöntekijänä ja vastaa erityishuollosta mukaan lukien 

toimintakeskus Hyrylän toiminnasta vastaaminen.  

Tehtävänkuvaan kuuluu osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun 

antamista koskevaan virka-aikaiseen päivystykseen ja 

seutukunnalliseen virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen. 

 

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaa tarkennetaan myöhemmin 

tehtävänkuvauksella. 

Kelpoisuusvaatimus: 

Ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön 

pääaineopinnot yliopistossa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontaviraston myöntämä oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän 

ammattia. 

Palkkahinnoittelukohta: KVTES, 04SOS04A 
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Selostus:  

Perusteena viran perustamiselle ovat nykyisen perusturvajohtajana 

toimivan viranhaltijan eläköityminen 1.11.2019 ja Enontekiön 

kunnanhallituksen 3.6.2019 hyväksymän hallintosäännön 28 §:n mukainen 

henkilöstöorganisaation malli. Hallintosäännön 28 § mukaan kunnan 

henkilöstöorganisaatiomallissa sosiaalityöstä vastaavana toimialana 

on sosiaalitoimi ja toimialasta vastaa 1.11.2019 alkaen johtava 

sosiaalityöntekijä.  

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Hyvinvointiltk. 65 § Esitys kunnanhallitukselle sosiaalityöntekijän 

viran perustamisesta ja viran haettavaksi julistamisesta 1.9.2019 

alkaen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perusturvaan 

perustetaan sosiaalityöntekijän virka 1.9.2019 alkaen ja virka 

julistetaan haettavaksi 1.9.2019 alkaen. Viran tehtävät, 

kelpoisuusvaatimus ja palkkahinnoittelukohta on lueteltu jäljempänä. 

 

Hyvinvointilautakunta antaa viranhaltijoiden tehtäväksi 

sosiaalityöntekijän viran laittamisen haettavaksi, mikäli 

kunnanhallitus hyväksyy viran perustamisen. 

 

Viran tehtävät: 

Pienen kunnan kokonaisvaltaisen sosiaalityön tehtävät sisältäen 

lastensuojelun ja aikuissosiaalityön. Osallistuminen kiireelliseen 

sosiaalipalvelun antamista koskevaan virka-aikaiseen päivystykseen ja 

seutukunnalliseen virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen.  

 

Kelpoisuusvaatimus: 

Ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön 

pääaineopinnot yliopistossa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontaviraston myöntämä oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän 

ammattia.(Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.)  

Hinnoittelukohta: KVTES, 04SOS04A 

 

Selostus: 

Perusteena viran perustamiselle on Enontekiön kunnanhallituksen 

3.6.2019 hyväksymän hallintosäännön 28 §:n mukainen 

henkilöstöorganisaation malli.  

Hallintosäännön 28 § mukaan kunnan henkilöstöorganisaatiomallissa 

sosiaalityöstä vastaavana toimialana on sosiaalitoimi ja toimialasta 

vastaa 1.11.2019 alkaen johtava sosiaalityöntekijä.  

 

Nykyinen perusturvajohtaja eläköityy 1.11.2019 alkaen. Hänen 

viransijaisena toimii lomajärjestelyjen aikana aj. 1.5.-30.6. ja 

1.8.2019 alk. saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä, joka 

vastaa myös perusturvan toimialan hallinnollisista tehtävistä 

sijaisuuden aikana toimien samalla asiakastyössä toimiston ainoana 

sosiaalityöntekijänä, mikä on aiheuttanut töiden ruuhkautumista ja 

määräaikojen ylittymisiä sekä haasteita lastensuojelutyöhön.  
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Sosiaalipalveluihin mm vammaispalveluihin liittyy määräaikoja, joiden 

kuluessa hakemukset tulee käsitellä ja kiireellisissä tapauksissa 

palveluntarve on selvitettävä välittömästi. Lastensuojelulaki 

edellyttää, kunnassa on oltava kaksi sosiaalityöntekijää; lapsen 

asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi päättää osasta palveluja, 

mutta mm. huostaanotosta ja tahdonvastaisista 

lastensuojelutoimenpiteistä päättää virkasuhteessa oleva johtava 

sosiaalityöntekijä.  

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Hyvinvointiltk. 66 § Esitys kunnanhallitukselle perusturvajohtajan 

viran lakkauttamisesta 1.11.2019 alkaen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Lautakunta kiittää nykyistä 1.11.2019 eläköityvää 

viranhaltijaa pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työurasta kunnan 

palveluksessa. 

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

perusturvajohtajan virka lakkautetaan 1.11.2019 alkaen. 

Selostus: 

Perusteen viran lakkauttamiselle ovat nykyisen viranhaltijan 

eläköityminen 1.11.2019 ja Enontekiön kunnanhallituksen hyväksymä 

henkilöstöorganisaation malli, jonka mukaisesti perusturva toimialana 

lakkautetaan. Uudessa henkilöstöorganisaatiomallissa sosiaalityöstä 

vastaavana toimialana on sosiaalitoimi, jonka toimialavastaavana 

toimii 1.11.2019 alkaen johtava sosiaalityöntekijä.  

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Hyvinvointiltk. 67 § Tiedoksi saatettavat asiat  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta 

viranhaltijapäätöksiin jotka otto-oikeuden piirissä.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 11.6.2019 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- vanhustenhuollon palvelupäällikkö 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 

Enontekiön vammaisneuvosto 16.5.2019 

- 12 § Väärtipäivien 2019 tilaisuus 

Enontekiön vammaisneuvosto 16.5.2019 

- 13 § Esteettömyys Enontekiöllä, kirje Kelalle kuurosokeiden 

tulkkipalvelut Enontekiöllä 

Enontekiön vammaisneuvosto 16.5.2019 

- 14 § Kehitysvammaisten ihmisten tilanne Enontekiöllä 

Enontekiön vanhusneuvosto 21.5.2019 

- 14 § Lapin yliopiston tutkimus terveyspalveluiden käytöstä lapin 

harvaan asutulla alueella 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 136 § 3.6.2019 Virasto-organisaatiomallin hyväksyminen 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 148 § 3.6.2019 Vammaisneuvoston sihteerin nimeäminen 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 149 § 3.6.2019 Nuorisovaltuuston sihteerin nimeäminen 

Valvira Dnro V/17071/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen  

Valvira Dnro V/3442/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 
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Valvira Dnro V/7064/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

toimintakuntien lisääminen 

Lapin maistraatti/Rovaniemen yksikkö Dnro 774-2018-8/Ha-4 

 

Aspa Palvelut Oy:n palveluiden hinnat vuonna 2020 

Vammaisneuvoston 16.5.2019 pöytäkirjasta kopio  

 

Vanhusneuvoston 21.5.2019 pöytäkirjasta kopio 

Kotipalvelussa haettavana lähihoitajan määräaikainen sijaisuus 

31.12.2019 saakka. 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 5.- 6.9.2019 Luostolla 

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

Kotiseutumuseolla ja Järämässä on kesätyöntekijänä Taina Niemelä 

19.6.-5.8. 

Enontekiön kunta on sopinut osallistumisesta Konserttikeskuksen 

Konsertti joka kouluun –yhteistyöhön. 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori osallistui Lapin liiton 

maakunnallisen kulttuurin asiantuntijaryhmän kokoukseen Rovaniemellä 

3.6.2019. 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________17.6.2019_________________ 14 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2019 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 68 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

Santeri Kirkkala nosti esiin keskustelun Luppokodin henkilöstön 

riittävyydestä. Lautakunta keskusteli asiasta.  

 

--------- 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälät 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 

§:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

 

Pykälät: 63, 64, 65, 66 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 62 

 

 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 

 

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 


