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77 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Hyvinvointilautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyi kokouksen työjärjestyksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 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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78 § Hyvinvointilautakunnan talous- ja toimintasuunnitelma
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Käsittely
Matti Ikonen esitteli vapaa-ajan ja nuorison talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen, Heli Nurmi esitteli kirjaston talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen, SatuMaria Eira-Keskitalo esitteli Luppokodin talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen,
Miia Ahlholm esitteli ikääntyneiden palveluiden talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen ja Anne-Maria Näkkäläjärvi esitteli muiden sosiaalipalvelujen osalta talous- ja
toimintasuunnitelmaehdotuksen. Lautakunta keskusteli aktiivisesti ehdotuksen sisällöistä.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta esittää talousarvioehdotuksen v.2020 ja talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen v. 2020 - 2022 kunnanhallitukselle.
Selostus
Enontekiön kunnanhallitus on varannut hyvinvointilautakunnan menoihin vuodelle
2020 määrärahaa seuraavasti:

Toimintakate (nettomeno) €
Kulttuuri
Vapaa-aika
Sosiaalitoimi

TP 2017

TP 2018

TA 2019

176 293
193 000
188 000
193 618
229 000
290 000
3 006 204 3 186 705

TA 2020
188 000
300 000
3 100 000

Kuntalain mukaan kunnan on hyväksyttävä talousarvio ja taloussuunnitelma ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvioehdotus toimitetaan kokoukseen oheismateriaalina ja vastuuviranhaltijat ovat kokouksessa esittelemässä asiaa.
Liitteet
Vapaa-aika-, nuoriso- ja kulttuuritoimen BSC-kortti (luonnos)
Kotipalvelun BSC-kortti 2020 (luonnos)
Perusturvan talousarvio- ja suunnitelma 2020-2022 (nähtävänä kokouksessa)
Tiedoksi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua, asia kesken
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79 § Lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta 2020-22

Päätös
Hyvinvointilautakunta lausuu investointisuunnitelmaluonnoksesta 2020-22 seuraavaa: Hyvinvointilautakunta esittää, että monitoimitalon (Luppokodin) suunnittelu
aloitetaan jo vuoden 2019 puolella, jolloin rakentaminen voidaan aloittaa vuoden
2020 kuluessa.
Päätösehdotus (henkilöstöjohtaja)
Hyvinvointilautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmaluonnoksesta 202022.
Selostus
Kunnanhallituksen hyväksymän investointisuunnitelman valmisteluprosessin mukaan
lautakunnilta pyydetään lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta. Investointisuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina. Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen esitteli
lautakunnalle suunnitelman.
Alla kuva investointisuunnitelman käsittelystä:

Oheismateriaali
Investointisuunnitelmaluonnos 2020-22
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua, asia kesken
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80 § Saamenkielisten palvelujen turvaamiseen myönnetty valtionavustus, tarkennettu esitys
vuodelle 2020
Päätös
Ehdotuksen mukaan. Rahoituslaskelmat liitteenä.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta esittää Saamelaiskäräjille, että erityisvaltionavustusta
myönnetään
1. Veahkkin palkkausmenoihin 75 %.
2. Saamenkielisen lähihoitajan palkkausmenoihin 75%.
3. Saamenkielisen terveydenhoitajan (50 % työaika) palkkausmenoihin 75 %
4. Perusterveydenhuollon Muonion vuodeosaston saamenkielisen vastuuhoitajan
palkkausmenoihin, 50 % palkkausmenoista.

Selostus
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää saamelaisalueen kunnilta tarkennettuja esityksiä saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi
tarkoitettujen määrärahojen käytöstä vuodelle 2020 kustannusarvioineen 30.9.2019
mennessä seuraavan ohjeen mukaisesti: 1) Uudet toiminnot tai vakiintuneiden toimintojen sisällön muutos: Uusien esitysten osalta tai jos vakiintuneiden toimintojen
järjestämistapa tai sisältö muuttuu, pyydämme täyttämään oheisen hakemuslomakkeen ja kustannusarvioliitteen. 2) Vakiintuneet toiminnot: Jo vakiintuneiden toimintojen osalta pyydämme täyttämään hakemuksen kustannusarvio-osan
Saamelaiskäräjät ja Enontekiön kunta ovat vuosittain solmineet sopimuksen jonka
mukaan Saamelaiskäräjät myöntää erityisvaltionavustusta Veahkkin, saamenkielisen
lähihoitajan ja saamenkielisen terveydenhoitajan (50 % työaika) palkkausmenoihin.
Erityisvaltionavustus on ollut 75 % palkkausmenoista Saamelaiskäräjien hyväksymien
perusteiden mukaan.
On sovittu, että mikäli näihin kolmeen ensimmäiseen toimintoon myönnetty valtionavustus ei tule käytettyä, valtionavustusta myönnetään Muonion vuodeosaston saamenkielisen vastuuhoitajan palkkausmenoihin. Laitoshoidon työntekijöiden palkkausmenoihin Saamelaiskäräjät on myöntänyt avustusta 50 % palkkausmenoista.

Tiedoksi
Saamelaiskäräjät
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
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81 § Hyvinvointiohjaajan toimen täyttäminen
Päätös
Ehdotuksen mukaan. Mikäli toimeen valittu henkilö ei ota vastaan tointa, toimi laitetaan uudelleen hakuun.
Käsittely
Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen esitteli hakijat ja kertoi hakuprosessin etenemisestä.
Päätösehdotus (henkilöstöjohtaja)
Hyvinvointilautakunta valitsee hyvinvointiohjaajan toimeen Samuli Tuikkasen.
Selostus
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lakkauttaa vapaa-aikasihteerin viran 1.8.2019
lukien kokouksessaan 25.3.2019. Samassa yhteydessä kunnanhallitus perusti
yksimielisesti hyvinvointiohjaajan toimen ja antoi hyvinvointilautakunnan tehtäväksi
täyttää tehtävän.
Edelleen kunnanhallitus päätti hyvinvointiohjaajan tehtävään vaadittavan
koulutuksen olevan; soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus.
Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on työkokemusta vähintään viisi (5) vuotta
ryhmätoiminnan suunnittelusta, ohjauksesta sekä toteutuksesta nuorten ja/tai
vanhusten parissa tehtävänkuvauksen perusteella.
Hyvinvointilautakunta (57§) 16.5.2019 päätti julistaa hyvinvointiohjaajan toimen
haettavaksi niin, että hakuaika päättyy 9.8.2019 klo 15.00.
Hakukuulutus
”Enontekiön kunta hakee hyvinvointiohjaajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen
1.8.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Hyvinvointiohjaajan tehtävään kuuluu Enontekiön
kunnan hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen.
Tehtävä pitää sisällään paikallisen ja alueellisen hyvinvoinnin yhteistyön kehittämisen
tukemalla yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta tapahtumien muodossa. Tehtävässä korostuu
poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö sekä erilaisten tapahtumien suunnittelu ja
toteutus. Tehtävästä 60% on kenttätyötä toiminnanohjaajana ryhmämuotoisissa
asiakastapahtumissa ja hankkeissa koko kunnan alueella.
Lisäksi tehtävässä toimitaan yhdyshenkilönä kunnan ja järjestöjen sekä yhdistysten välillä
sekä kunnan edustajana HY-hankkeissa ja palveluverkostoissa sekä kunnan strategian
valmisteluprosessissa asiantuntijana.
Kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus.
Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on kokemusta vähintään viisi (5) vuotta ryhmätoiminnan
suunnittelusta, ohjauksesta sekä toteutuksesta nuorten ja/tai vanhusten parissa.
Arvostamme kehityshakuisuuden sekä hyvien yhteistyötaitojen lisäksi monipuolista
aikaisempaa työkokemusta vastaavissa tehtävissä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.
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Enontekiön kunta on savuton työpaikka.
Toimeen valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja
lasten kanssa työskentelevien rikos-taustan selvittämisestä annetun lain (504/2002)
mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen
tiedoksisaannista.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
HAKEMUKSET: Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat
todistukset tulee toimittaa viimeistään 9.8.2019 kello 15.00 mennessä osoitteeseen
Enontekiön hyvinvointilautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Sähköpostitse:
kirjaamo@enontekio.fi
TYÖEHDOT: KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatettava työaikamuoto on yleistyöaika.
Hakija voi esittää myös palkkatoiveen.”

Tehtävää haki määräaikaan mennessä neljä (4) henkilöä, joista haastatteluun
kutsuttiin kolme (3) hakuehdot täyttävää hakijaa. Haastattelut sovittiin pidettävän
26.8.2019 päivän aikana. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja nimesi
haastatteluryhmään neljä (4) henkilöä; Jaakko Alamattila, Anne-Maria Näkkäläjärvi,
Pia Juuso (ei osallistunut) sekä kunnanhallituksen linjauksen mukaan
henkilöstöjohtajan ja samalla haettavan tehtävän esimies.
Haastatteluun kutsutuista yksi (1) hakija ilmoitti, ennen haastattelua vetävänsä
hakupaperit pois.
Kokemuksen laajuus hakuilmoituksessa mainituissa nuorten ja/tai vanhusten
tapahtumien järjestämisessä edesauttaa menestymistä hyvinvointiohjaajan
tehtävässä.
Hakijoista kelpoisuusehdot täyttävät hakijat on haastateltu 26.8.2019. Haastattelujen
ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmän kanta
valittavaksi hyvinvointiohjaajaksi on Samuli Tuikkanen.
Liite
1 Yhteenveto hakijoista (tulee julkiseksi vasta valintapäätökseen jälkeen)
Valmistelija
henkilöstöjohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
Hakijat
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82 § Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen
Päätös
Vs perusturvajohtajan esityksen mukaan.
Käsittely
Vs. perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että hakuaikaa jatketaan
16.10.2019 saakka.
Ehdotus
Annetaan kokouksessa.
Selostus
Kunnanhallitus on perustanut 1.7.2019 159 § sosiaalityöntekijän viran. Virka on ollut
haettavana, mutta hakuajan päättyessä 14.8.2019 ei ole tullut kelpoisuusehdon täyttäviä hakemuksia. Lautakunta päätti vs. perusturvajohtajan esityksestä kokouksessaan 22.8.2019 jatkaa hakuaikaa 20.9.2019 saakka. Hakuaikaan mennessä saapuneet
hakemukset ovat nähtävissä kokouksessa. Hakuilmoitus on esityslistan oheismateriaalina.
Haettavissa olevan sosiaalityöntekijän tehtäviin sisältyy sekä virka-aikaista että virkaajan ulkopuolista seutukunnallista päivystystä, jossa sosiaalityöntekijältä edellytetään
tarvittaessa oikeuksia tehdä kiireellisiä, tahdonvastaisen huollon päätöksiä.
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiltä edellytetään Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) mukainen valtion lupa- ja valvontaviranomaisen tekemä laillistus.
Em. ammatinharjoittamislain 12 § 2 mom mukaan tilapäisesti sosiaalihuollon ammatissa voi toimia enintään vuoden ajan ammattiin opiskeleva, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.
Em. ammatinharjoittamislain 12 § 3 mom mukaan tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivalla henkilöllä ei ole sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää
kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä.
Sosiaalihuoltolain 3 §:n 3 kohdan tarkoittaman erityistä tukea tarvitsevan henkilön
palvelutarpeen arvioinnissa, palvelujen suunnittelussa ja palvelujen yhteensovittamisessa edellytetään kuitenkin toimivan laillistetun sosiaalityöntekijän.
Tiedoksi
Hakija
Kunnanhallitus
Muutoksenhaku
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84 § Ilmoitus Luppokodin lähihoitajien toimien vastaanottamista
Päätös
Ehdotuksen mukaan, hakuaika päättyy 16.10.2019.
Vs perusturvajohtajan päätösehdotus
Hyvinvointilautakunta päättää laittaa paikat uudelleen haettavaksi.
Selostus
Luppokodilla on ollut haettavana kaksi lähihoitajan tointa. Hyvinvointilautakunta
haastatteli hakijat ja valitsi kokouksessaan 16.5.2019 toimiin lähihoitajat, jotka ovat
ilmoittaneet sähköpostitse 21.8.2019, etteivät ota vastaan toimia. Ilmoitus nähtävillä
kokouksessa.
Tiedoksi
Vastaava hoitaja
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

26.9.2019

Sivu
15

7.

85 § Tiedoksi saatettavat asiat
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin jotka
otto-oikeuden piirissä.
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 20.9.2019 saakka
- vs 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 158 § 1.7.2019 Esitys kunnanhallitukselle johtavan sosiaalityöntekijän viran
perustamisesta 1.11.2019 alkaen
Enontekiön kunnanhallitus
- Khall 159 § 1.7.2019 Esitys kunnanhallitukselle sosiaalityöntekijän viran perustamisesta ja viran haettavaksi julistamisesta 1.9.2019 alkaen
Enontekiön kunnanhallitus
- Khall 160 § 1.7.2019 Esitys kunnanhallitukselle perusturvajohtajan viran lakkauttamisesta 1.11.2019 alkaen
Vanhusneuvoston 27.8.2019 pöytäkirja
Vammaisneuvoston 5.9.2019 pöytäkirja
- 23 § Enontekiöllä alkaa maksuton depressiokouluryhmä syksyllä 2019. Ryhmä on tarkoitettu työikäisille mielialaoireista kärsiville henkilöille (lievät ja keskivaikeat masennusoireet)
eikä diagnoosi ole välttämätön Depressiokouluryhmässä on 6-8 osallistujaa ja tapaamisia 810 kertaa noin viikon välein. Paikka tarkentuu myöhemmin. Depressiokoulun esite esityslistan oheismateriaalina.
Ryhmän vetäjinä toimivat Paula Keski-Kujala (040825 8036) ja Jaanamari Leppäjärvi (040700
7826).
Saamen kielten viikko pidetään 21.-27.10.2019 ja Saamelaiskäräjät kutsuu kaikkia osallistumaan teemaviikolle esimerkiksi järjestämällä tapahtumia tai kampanjoita sekä tuomalla saamenkieliä esille eri tavoilla. Saamelaiskäräjät kutsuu yrityksiä, järjestöjä, viranomaisia ja
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muita toimijoita laajasti Suomessa osallistumaan saamen kielten näkyvyyden lisäämiseen
koko maassa. Saamenkieliä voi tuoda esille mm. laatimalla mainokset/ruokalistat saameksi,
tervehtimällä saameksi, käyttämällä saamenkielisiä paikannimiä. Eri toimijat voivat ideoida
toimintaa, joka edistää saamen kielten näkyvyyttä, muistuttaa kielten moninaisuudesta sekä
luo uusia kielenkäyttö areenoita. Vammaisneuvosto toivoo vammaisille henkilöille äidinkielellään mahdollisuutta viittomakieliseen tulkkaukseen. Tämän asian esiintuominen ko. viikolla.

Valvira Dnro V/23735/2019
- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen
Valvira Dnro V/23735/2019
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
Valvira Dnro V/27470/2019
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutos
Valvira Dnro V/28200/2019
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
Valvira Dnro V/38870/2019
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
Valvira Dnro V/19947/2019
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos
Valvira Dnro V/18038/2019
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
Valvira Dnro V/39473/2019
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
Aluehallintovirasto LAAVI/221/07.00.01/2018
- Saamenkielisten sosiaali- ja terveuspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytön vahvistaminen vuodelle 2018
Attendo Meri-Lappi Oy
- Hintojen tarkistaminen 1.1.,2020 alkaen
Sosiaali- ja terveysministeriö
- Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta voimaan
1.12.2019

Pöytäkirja
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86 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Ei jäsenten esille ottamia asioita.
----------------------------------------Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.
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Pykälät

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 78, 79, 83
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 80, 81, 82, 84
HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimus-viranomaiViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
nen ja
-aika
Enontekiön kunnanhallitus
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi
Pykälät: 80, 81, 82, 84

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-teineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Pöytäkirja
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

26.9.2019

Sivu
19

7.

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, alkuperäisenä 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 aukioloajan 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

