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Kokousaika  Torstai 28.11.2019 klo 14.00 – 15.45 
 
Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet Jaakko Alamattila  pj   
  Outi Kurkela    vpj, vanhusn. pj 
  Berit-Ellen Juuso 
   Piia Juuso 
   Ulla Keinovaara 
   Jari Kultima 
  Alpo Peltovuoma 
  Virpi Labba   vj, etänä 
  Santeri Kirkkala  vj, etänä 
  Oula-Matti Palojärvi  vj 
 
  Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
   Taru Mäkitalo  khall edustaja 
   Maren-Elle Mäkitalo  nuvan edustaja 
   Birgitta Eira   vammaisn. edustaja 
   Heli Nurmi   viestintä- ja kulttuuri- 
      koordinaattori 
 
Muut saapuvilla   
olleet  Anne-Maria Näkkäläjärvi  esitt./ pöytäk. pitäjä  

Miia Ahlholm vanhustenhuollon  
palv.päällikkö 99 § klo 15.30- 

Matti Ikonen henkilöstöjohtaja 101 § 
 
 
Asiat  96 § - 105 §  
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Jaakko Alamattila  Anne-Maria Näkkäläjärvi  

puheenjohtaja  esitt./ pöytäk. pitäjä 
 
  

Pöytäkirjan  
tarkastajat   Ulla Keinovaara  Alpo Peltovuoma 
 
 
Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä     
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Asialista 
96 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 
97 § Lähihoitajan toimi, ensisijainen paikka Luppokoti, täyttäminen 
98 § Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen  
99 § Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen -hanke 

                       100 § Mannerheimin Lastensuojeluliiton hakemus lastenhoitotoiminnan rahoitukselle  
                                  v 2020 

                      101 § Aluehallintoviraston selvityspyyntö liittyen sosiaalihuollon toimeenpanoon  
                                 liittyvien tehtävien hoitoon kunnassa 
                      102 § Ylityshakemus 
                      103 § Kirjaston perimät maksut 
                      104 § Tiedoksi saatettavat asiat 
                      105 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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96 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen                
 

Päätös  
Hyvinvointilautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsi pöytä-
kirjan tarkastajiksi Ulla Keinovaaran ja Alpo Peltovuoman. Hyvinvointilautakunta hy-
väksyi kokouksen työjärjestyksen sillä muutoksella, että 99 § käsitellään kokouksen 
lopuksi. 
 
Päätösehdotus (johtava sosiaalityöntekijä) 
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi ja hyvinvointilautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi 
hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen hyvin-
vointilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Selostus 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto, on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta ko-
kouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Hyvinvointilautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään seitse-
män päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.  
 
Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja 
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai 
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tu-
lee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouk-
sen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta 
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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97 § Lähihoitajan toimen, ensisijainen paikka Luppokoti, täyttäminen 
 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan siten, että toimi laitetaan uudelleen haettavaksi ja hakuaika 
päättyy 13.1.2020.  

 
Päätösehdotus (johtava sosiaalityöntekijä) 
Hyvinvointilautakunta päättää laittaa toimen uudelleen haettavaksi. 
 
Selostus 
Luppokodilla on ollut haettavana lähihoitajan toimi. Hakuaika päättyi 13.11.2019. 
Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta. Hakuilmoitus on esityslistan 
oheismateriaalina. 

 
Oheismateriaali  

 Hakuilmoitus 
 

Tiedoksi 
Satu-Marja Eira-Keskitalo 
Miia Ahlholm 
palkkasihteeri Riitta Ranta 

 
Muutoksenhaku 
Käsittely kesken, ei muutoksenhakua 
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98 § Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen  
 
 Päätös 
 Ehdotuksen mukaan 
 

Päätösehdotus 
Johtava sosiaalityöntekijä esitti kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta ehdotukse-
naan, että selvitetään mahdollisuutta 50 % osuuteen Muonion kunnan kanssa yh-
dessä rekrytoitavasta sosiaalityöntekijän työpanoksesta.  Mikäli se ei toteudu, haet-
tavana ollut sosiaalityöntekijän virka laitetaan uudelleen haettavaksi. 

 
Käsittely 
Henkilöstöjohtaja esitteli työryhmän selvitystyön tuloksia ja jo sovittuja toimenpi-
teitä, joilla sosiaalitoimea tuetaan työn järjestelyissä. Henkilöstöjohtaja kertoi neu-
votteluista Muonion kunnan kanssa ja esitteli yhtenä vaihtoehtona mahdollisuutta 
järjestää sosiaalityöntekijän tehtävien hoito yhteistyössä Muonion kanssa siten, että 
kummankin kunnan osuus on 50 %. 
  
Selostus 
Kunnanhallitus on perustanut 1.7.2019 159 § sosiaalityöntekijän viran. Virka on ollut 
uudelleen haettavana kolme kertaa, hakuajan päättyessä 16.10.2019 ei ole tullut   
kelpoisuusehdon täyttäviä hakemuksia. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan            
kokoukseen ja seuraavaan kokoukseen mennessä työryhmä, johon kuuluvat          
henkilöstöjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, 
vs. perusturvajohtaja ja sosiaaliohjaaja-koulukuraattori, saivat tehtäväksi selvittää 
sosionomin käytön mahdollisuuksia tukea sosiaalitoimea työn järjestelyissä. 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 

  
Muutoksenhaku 
Asian käsittely kesken, ei muutoksenhakuoikeutta 
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99 § Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen -hanke 

Päätös 
Hyvinvointilautakunta totesi, että Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen -hanke on tar-
peellinen ja hyödyllinen ja pitää hankkeeseen osallistumista tärkeänä. 

Ehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hankkeen tiedoksi.  

Käsittely 
Miia Ahlholm esitteli hanketta ja kertoi tulevasta perhekotivierailusta.  

Selostus 
Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen –hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman 2014-2020 mukainen Lapin ja Koillismaan Leader-ryhmien yhteinen ke-
hittämishanke. Hanketta hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi.  

Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja 
hyvinvointipalveluiden saatavuutta perhehoitajuuden ja yrittäjyyden uusilla toiminta-
malleilla samalla edistäen alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisten hyvinvointia ja 
alueen vetovoimaa Lapin ja Koillismaan harvaan asutuilla alueilla.  

Enontekiön kunta on antanut 27.2.2019 sähköpostitse alustavan suostumuksen 
Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen –hankkeessa mukanaolosta. Hankkeen käynnis-
tyttyä syksyllä Enontekiön kunta on sähköpostivastauksella vahvistanut mukanaolon. 

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019-28.02.2021 ja kuntarahoitusosuus koko hanke-
kaudelta on 574,00€. 

Hankkeen yhdyshenkilönä kunnassa on vanhustenhuollon palvelupäällikkö. Hank-
keen etenemisestä ja vaikuttavuudesta tiedotetaan hyvinvointilautakuntaa sekä van-
husneuvostoa.  

Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Vanhusneuvosto 
Projektipäällikkö Tuulikki Ahola Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen -hanke 

Muutoksenhaku 
 Oikaisuvaatimus 
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100 § Mannerheimin Lastensuojeluliiton hakemus lastenhoitotoiminnan rahoitukselle v 2020 
 

Päätös  
 Ehdotuksen mukaan. 
 

Ehdotus (Johtava sosiaalityöntekijä) 
Hyvinvointilautakunta sitoutuu myöntämään kuntarahoitusta 850 € Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Lapin piirin välittämään tilapäiseen lastenhoitoapuun Enontekiön 
alueella. Rahoitus maksetaan sosiaalityön menoihin budjetoidusta määrärahasta. 

 
Selostus  
MLL välittää lastenhoitotoimintaa. Hoitajina toimivat MLL:n kouluttamat ja hoitaja-
perehdytyksen saaneet henkilöt. MLL selvittää hoitajien soveltuvuuden työhön ja tar-
kistaa rikostaustat sekä ottaa hoitajille ammattivastuuvakuutuksen. Perheet voivat 
tilata hoitajan. Hoito on kertaluonteista ja luonteeltaan ennaltaehkäisevää arjen 
apua lapsiperheille. Haettavalla kuntarahoituksella rahoitetaan välitystoimintaa, per-
heiden ohjausta ja neuvontaa, hoitajien koulutuksia ja sitä käytetään myös välineis-
tön ylläpitoon ja päivitykseen.  

 
Tiedoksi  
MLL Lapin piiri/perhepalvelupäällikkö Tiia Nyman 

 
Muutoksenhaku  
Oikaisuvaatimus 
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101 § Aluehallintoviraston selvityspyyntö liittyen sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien  
tehtävien hoitoon kunnassa 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (Johtava sosiaalityöntekijä)  
Johtava sosiaalityöntekijä esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että lautakunta valtuut-
taa henkilöstöjohtajan antamaan selvityksen tilanteesta sekä toimenpiteistä, joihin 
kunta on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. 

Selostus 
Aluehallintovirasto on pyytänyt 15.11.2019 saapuneella kirjeellä Enontekiön kunnan 
sosiaalihuollosta vastaavaa toimielintä tai sen määräämää johtavaa viranhaltijaa  
antamaan selvityksen kunnan sosiaalityöntekijän palvelujen saatavuudesta ja  
sosiaalityöntekijän työpanosta edellyttävien tehtävien toteuttamisesta Enontekiöllä 
sekä niistä toimenpiteistä, joihin kunta on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä tilanteen  
saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Selvitys pyydetään toimittamaan 
13.12.2019 mennessä. 

 
Sosiaalihuoltolain 49 a §:n mukaan jokaisen kunnan käytettävissä tulee olla asiakas-
työhön osallistuvan sosiaalityöntekijän palveluja. Jotkut sosiaalihuoltolain ja lasten-
suojelulain säännökset edellyttävät vähintään kahden virkasuhteisen sosiaalityönte-
kijän työpanosta, jotta tarvittavat sosiaalihuollon tehtävät ja toimenpiteet voidaan 
lainmukaisesti toteuttaa. Kahden sosiaalityöntekijän työpanos on oltava käytettä-
vissä kaikkina aikoina, myös loma-aikoina tai äkillisten poissaolojen sattuessa.  
Sosiaalihuoltolaki edellyttää lisäksi, että sosiaalihuollon ammatillisesta johtamisesta 
vastaavalla viranhaltijalla on sosiaalityön pätevyys.  
 
Oheismateriaali 
Selvityspyyntö 
 

 Tiedoksi 
 Henkilöstöjohtaja 
 Kunnanhallitus 
 
 Muutoksenhaku 
 Oikaisuvaatimus  
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102 § Ylityshakemus 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus 
Hyvinvointilautakunta hakee ylitysoikeutta v. 2019 talousarvioon 460 000 €. 

Käsittely 
Johtava sosiaalityötekijä esitteli kokouksessa  erittelyn ylityksestä. Lautakunta kes-
kusteli aktiivisesti asiasta. 

Selostus 
Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvan menoihin 2019 vuodelle  
7 900 000 €. Toteutuman 1-10/2019 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen  
mukaan toteutuma olisi 8 360 000 € eli valtuuston varaama määräraha tulisi  
ylittymään 460 000 €.  

Sosiaalitoimessa maksutuotot ovat arvioitua pienemmät, asiakasmaksutuloja on  
tullut huomattavasti vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Tuet ja avustukset 
ovat arvioitua pienemmät, koska työpajaan, työttömien palveluihin ja saamen kielen 
opintoihin avustukset eivät ole toteutuneet talousarvion suunnitelman mukaisesti. 
Henkilöstökuluissa on lisäystä eläkeperusteisten eläkemaksujen, tilapäisten työsuh-
teisten palkkauskulujen, sairauslomasijaisuuksien sekä ylittyneiden omaishoitokus-
tannusten vuoksi. 

Palvelujen ostot ovat 235 000 € arviota suuremmat, mm perusterveydenhuollossa on 
jäänyt budjetoimatta eläkeperusteinen eläkemaksu 100 000 € ja perusterveydenhoi-
don menot ovat 35 000 € arvioitua suuremmat, mikäli kustannuskehitys on edellisen 
vuoden tasolla. Sosiaalitoimessa kustannukset ylittyvät lastensuojelun ja vammais-
palvelujen osalta. 

Tarkempi erittely ylityksistä esitetään kokouksessa. 

Oheismateriaali 
Toteutumavertailu 1-10  

Tiedoksi 
kunnanhallitus 
kirjanpito   

Muutoksenhaku 
ei muutoksenhakua 
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103 § Kirjaston perimät maksut 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan. 

Ehdotus 
Hyväksytään uudet maksut, jotka tulevat voimaan 29.11.2019 alkaen. 

Käsittely 
Lautakunta keskusteli asiasta. 

Selostus 
Lapin kirjasto on päivittänyt maksukäytäntöjä ja maksujen perusteita, joka vaikuttaa 
Enontekiön kunnan perimiin maksuihin. Lisäksi Hetan pääkirjastossa on otettu     
käyttöön värikopiovalmiudella varustettu kopiokone. Näistä syistä kirjaston perimät 
maksut on tarkistettava. 

Tiedoksi 
Kirjasto 

Muutoksenhaku 
Oikaisuvaatimus 
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104 § Tiedoksi saatettavat asiat 
 
 Päätös 
 Merkittiin tiedoksi. 
 
 Käsittely 

Johtava sosiaalityöntekijä esitteli aluehallintoviraston ratkaisua  
LAAVI/1533/06.02.00/2018 liittyen lastensuojeluasiaan. Lautakunta keskusteli asi-
asta. 
 
Johtava sosiaalityöntekijä esitteli vammaisneuvoston kokouksessaan esiintuomia asi-
oita pöytäkirjan pohjalta.  
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin jotka 
otto-oikeuden piirissä.  

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 20.11.2019 saakka: 
vs perusturvajohtaja, saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä, 12.11. alk. johtava 
sosiaalityöntekijä 
sosiaaliohjaaja-koulukuraattori 
vanhustenhuollon palvelupäällikkö 
Luppokodin vastaava hoitaja 
viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 
Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan työhuoneessa  
virka-aikana 
 
Valvira Dnro V/42086/2019 

 - Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira Dnro V/42086/2019 

 - Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Aluehallintovirasto LAAVI/1533/06.02.00/2018 

Aluehallintovirasto LAAVI/1216/2019 

 - Ehkäisevä päihdetyö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan  

lakisääteistä perustyötä 

Vammaisneuvoston 14.11.2019 pöytäkirja 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

Enontekiön kulttuuripalvelut järjestää yhteistyössä Yrjö Kokko –seuran kanssa Kaunis 

kaamos –valokuvauskilpailun, jonka osallistuminen 6.1.2020 mennessä ja 

Kaunis kaamos -kuvan ja kirjan tapahtuman 10.-12.1.2020 
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105 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
 Jäsenten esille ottamia asioita ei ollut. 

 

 
 

  ----------------------------------------- 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      
       

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 
 
 
  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai  
täytäntöönpanoa.  
 
Pykälät: 96, 97, 98, 102, 104, 105 
 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen  
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  
 
Pykälät: 99, 100, 101, 103 
 

 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: 99, 100, 101, 103 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaatimuksen  
sisältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen 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, 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 vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-
vänä. 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 valituksen-
alaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään  
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuo-
mioistuinmaksulaki).  
 
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 

 
 


