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§ 35
Kokouksen järjestäytyminen
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä
viimeistään seitsemän päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan
verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän
ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia,
tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien
asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen
päättymiseen saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Hannu Autto, Kehitysjohtaja
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
Santeri Kirkkala esitti Jenni Peteriä ja Leena Palojärveä pöytäkirjan tarkastajiksi. Ei
muita esityksiä.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Esityksen mukaan.
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§ 36
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Hallinnollinen rehtori
Henkilöstö :
§ 3 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 4 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 9 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 10 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 11 Palvelussuhteen muutos, 09.04.2020
§ 13 Kielilisän myöntäminen viranhaltijalle, 09.04.2020
§ 14 Palvelussuhteen muutos, 14.04.2020
Muu päätös:
§ 20 Kouluruokailun ateriakorvaus/koronavirus, 14.04.2020
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Henkilöstö :
§ 1 Kielilisän myöntäminen, 14.04.2020
§ 3 Työtehtävän ja työntekopaikan muutos, 14.04.2020
Ehdotus
Esittelijä: Hannu Autto, Kehitysjohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei
elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.
Kokouskäsittely
Juha-Pekka Mäntyvaara poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi esteellisenä.
Puheenjohtajana pykälän ajan toimi Taru Mäkitalo.
Päätös
Esityksen mukaan.
Esteellisyys
Juha-Pekka Mäntyvaara
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§ 37
Ilmoitusasiat
Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Tekninen johtaja:
Enontekiön vesihuolto Oy
Hallituksen kokous 6.4.2020 8 § Kaukolämpötoiminnan jatkuminen Hetan
alueella.
Metsähallitus/Luontopalvelut
8.4.2020 tutkimuslupa ja maanomistajan suostumus kallioperäkartoitukseen ja
näytteenottoon Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, Kumputunturin Natura-
alueella ja Kurtakkoselän vanhojen metsien suojeluohjelma-alueella.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
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§ 38
Kilpisjärven asemakaava-alueella olevien rakentamattomien teiden: Naalitien, Skierrikujan
ja Revontulentien rakennuttamisasiakirjojen hyväksyminen
ENODno-2020-49
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Selostus
Enontekiön kunnan investointiohjelmaan 2020 on Kilpisjärven asemakaava-alueella
olevien rakentamattomien teiden: Naalitien, Skierrikujan ja Revontulentien
rakennuttamiseen varattu 210 000€. Elinvoimalautakunta nimesi investointikohteen
vastuuviranhaltijaksi §14 25.2.2020 teknisen johtajan.
6.4.2020 Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus päätti kokouksessaan
investointimäärärahasta edellä mainittujen asemakaavatiealueiden vesihuollon
rakennuttamiseen.
Enontekiön Sähkö Oy on sisällyttänyt alueen toteuttamisen pitkäaikaiseen verkon
kehittämissuunnitelmaansa.
Naalitien, Skierrikujan ja Revontulentien suunnitelmia ja asiakirjoja on valmisteltu
yhteistyössä Enontekiön kunnan, Enontekiön Vesihuolto Oy:n sekä Enontekiö Sähkö
Oy:n kanssa.
Suunnitelmat ja asiakirjat on laadittu Pöyry Oy:n toimesta.
Suunnitelmat ja asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy Naalitien, Skierrikujan ja Revontulentien tekniset ja
kaupalliset asiakirjat ja valtuuttaa teknisen johtajan tekemään tarvittavat tekniset
korjaukset asiakirjoihin sekä kilpailuttamaan investointikohteen.
Elinvoimalautakunta tekee osaltaan urakoitsijavalinnan tarjousajan päätyttyä.
Päätös
Esityksen mukaan.
Tiedoksi
Enontekiön Sähkö Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy, Enontekiön kunnanhallitus
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Elinvoimalautakunta, § 30,24.03.2020
Elinvoimalautakunta, § 40, 21.04.2020
§ 40
Matemaattisten aineiden lehtorin viran täyttäminen /Hetan peruskoulu
ENODno-2020-9
Elinvoimalautakunta, 24.03.2020, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Selostus
Enontekiön kunnan opetustoimessa perusopetuksen matemaattisten aineiden
lehtorin virka on täytettävänä 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Viran täyttölupa on saatu
henkilöstöjohtajalta 18.2.2020 sähköpostilla. Virka on ollut auki Enontekiön kunnan
sivuilla ja TE-keskuksen sivuilla. Hakuaika päättyi 13.3.2020 klo 15.00. Määräaikaan
mennessä saapui useampi viran kelpoisuusehdot täyttävän hakijan hakemus.
Vakinaista virkaa täytettäessä hakijat haastatellaan ennen valintaa.
Elinvoimalautakunta valitsee haastatteluryhmän.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta päättää valita matemaattisten aineiden viran täyttöä varten
haastatteluryhmän, johon kuuluvat hallinnollinen rehtori ja kaksi lautakunnan jäsentä.
Päätös
Esityksen mukaan. Lautakunnan jäseniksi haastatteluryhmään valittiin Juha-Pekka
Mäntyvaara ja Taru Mäkitalo.

Elinvoimalautakunta, 21.04.2020, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Enontekiön kunnan opetustoimessa perusopetuksen matemaattisten aineiden
lehtorin virka on täytettävänä 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Viran täyttölupa on saatu
henkilöstöjohtajalta 18.2.2020 sähköpostilla. Virka on ollut auki Enontekiön kunnan
sivuilla ja TE-keskuksen sivuilla. Hakuaika päättyi 13.3.2020 klo 15.00. Määräaikaan
mennessä saapui kolme viran kelpoisuusehdot täyttävän hakijan hakemusta.
Elinvoimalautakunta valitsi 24.3. 2020 kokouksessa haastatteluryhmään
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puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, haastatteluryhmään kuuluvat myös
hallinnollinen rehtori ja henkilöstöjohtaja. Kaikki hakijat haastateltiin 2.4.2020 Skype-
yhteyden avulla.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta päättää valita matemaattisten aineiden lehtorin ja hänelle
varahenkilön.
Elinvoimalautakunta päättää valita Matemaattisten aineiden lehtorin virkaan,
sijoituspaikkana Hetan yhtenäinen koulukeskus, FM *********, ja varahenkilöksi FM
*********.********* on laajimmat opinnot matemaattisista aineista (matematiikka,
fysiikka ja kemia). Lisäksi ********* on laajasti työkokemusta kyseisten aineiden
opetuksesta. Virkaan valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus ja
rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.
Kokouskäsittely
Lautakunta totesi yksimielisesti, että lautakunta valitsee tehtävään sekä henkilön että
varahenkilön. Taru Mäkitalo teki esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen. Taru
Mäkitalo esitti valittavaksi *********. Puheenjohtaja kysyi, käykö lautakunnalle avoin
enemmistövaali kaikkien ehdokkaiden välillä. Lautakunta totesi yksimielisesti, että
menettely sopi.
Juha Pekka Mäntyvaara:*********
Taru Mäkitalo: *********
Leena Palojärvi: *********
Santeri Kirkkala: *********
Jenni Peteri:*********
Puheenjohtaja totesi********* tulleen valituksi äänin 3-2. Puheenjohtaja kysyi, käykö
lautakunnalle avoin enemmistövaali kaikkien ehdokkaiden välillä varalle valittavaa
henkilöä valittaessa. Lautakunta totesi yksimielisesti, että menettely sopi.
Juha-Pekka Mäntyvaara:*********
Taru Mäkitalo: *********
Jenni Peteri:*********
Leena Palojärvi:*********
Santeri Kirkkala: *********
Puheenjohtaja totesi ********* tulleen valituksi varalle äänin 3-2.
Lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana 15:30-15:45.
Päätös
Lautakunta valitsi matemaattisten aineiden lehtoriksi ********* ja varalle *********
Tiedoksi
hakijat, henkilöstöjohtaja, kunnanhallitus, palkkatoimisto
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§ 41
Varhaiskasvatuspalvelun siirtäminen Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodista Päiväkoti
Riekkoon
ENODno-2020-51
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Liitteet

1 Palveluverkon muutosselvitys liite 1.pdf
2 Taloudelliset vaikutukset liite 2.pdf
Selostus
Enontekiön kunnan hallintosäännön 21 § mukaisesti lautakunta päättää talousarvion
puitteissa tehtäväalueiden palvelurakenteista ja niiden muutoksista. Valtuusto päättää
keskeisimmistä palvelurakenteista ja niiden muutoksista.
2019 kaikille kunnan toimialoille on tavoitteena ollut tehdä selvitys kunnan
palvelurakenteesta ja toimialojen toimenpide-esitykset. Enontekiön kunta on teettänyt
kaikkien kunnan palveluja koskevan palvelurakenneselvityksen Enontekiön kunnan
nykytilanteesta ja tulevasta tilanteesta tammi-helmikuussa 2019.
Talousarvion 2019 toimeenpano-ohjeessa on annettu toimialoille tehtäväksi laatia
talousarvion sisältämä selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset
sekä toteutusaikataulu helmikuun loppuun mennessä. Selvityksistä vastasivat
toimialajohtajat ja –vastaavat. Varhaiskasvatuksesta on tehty oma selvitys.
Kunnanhallitus on 9.4.2019 (85§) käsitellyt kunnan palvelurakenneselvitystä ml.
toimialojen esitykset sekä antanut evästyksensä jatkovalmisteluun.
Kunnanhallituksessa alustettiin mm. seuraavista asioista: kunnan ja konsernin
henkilöstömitoitukset, opetustoimen palvelutaso ja –verkko, varhaiskasvatuksen
palvelutaso ja –verkko, infrastruktuuri toimialan tulot, päätöksenteon
virtaviivaistaminen, prosessien sähköistäminen ja henkilöstöprosessin selkeyttäminen
ja tehostaminen.
Varhaiskasvatuksen selvityksessä on tarkasteltu palvelurakennetta
varhaiskasvatuksen toimialalla. (Liite 1) Selvityksen perusteella varhaiskasvatuksen
palvelurakenteeseen olisi perusteltua tehdä muutos. Peltovuoman
ryhmäperhepäiväkodin toimintojen osalta. Ryhmäperhepäiväkodissa on ollut
toimintakaudella 2019-2020 varhaiskasvatuksessa 2 lasta. Selvityksen mukaisesti
pedagogiset ja sosiaaliset seikat sekä taloudelliset tekijät tukevat varhaiskasvatuksen
palveluverkon muutosta.
Varhaiskasvatuksen palveluverkon muutos koskisi Peltovuoman
ryhmäperhepäiväkotia siten, että ryhmäperhepäiväkodin varhaiskasvatuspalvelu
tuotettaisiin 1.8.2020 lähtien Päiväkoti Riekossa.
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Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin nettomenot vuonna 2019 olivat 84 280 €.
Vuodelle 2020 nettomenot on budjetoitu 80560 euroa. Varhaiskasvatuksen
palveluverkon muutoksen jälkeen 1.8.2020 alkaen voitaisiin suurin osa näistä
menoista suunnata tehokkaammin koko varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön. (Liite 2).
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta päättää muuttaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen
palveluverkkoa siten, että Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin toiminta lakkautetaan
ja varhaiskasvatuspalvelu siirretään Päiväkoti Riekkoon, Hettaan 1.8.2020 alkaen.
Päätös
Esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020

13 (20)

§ 42
Varhaiskasvatusmaksujen maksuluokat 1.8.2020 alkaen
ENODno-2020-5
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Selostus
Varhaiskasvatuslain muutos lapsen subjektiivisesta oikeudesta kokoaikaiseen
varhaiskasvatukseen tulee voimaan 1.8.2020. (HE 34/2019) Lakimuutoksen myötä
kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen
mukaan. Perhe kuuluu subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piiriin silloin, kun
hoidon tarve ei johdu mm. huoltajien työstä tai opiskelusta. Muutoksella vahvistetaan
lasten yhdenvertaisuutta vanhempien työmarkkina-asemasta ja perheen tilanteesta
riippumatta. Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei myöskään vaikuta se, onko lapsen
vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.
Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tarkoittaa varhaiskasvatukselle varattua
aikaa pääsääntöisesti päiväkotien ns. normaaliaikojen puitteissa. Enontekiön kunnan
varhaiskasvatuksessa ns. normaaliaika Päiväkoti Riekossa on kello 8- 15.15 välillä,
jolloin varhaiskasvatuksessa on suurin henkilöstömitoitus. Varhaiskasvatuslain 35 §
(540/2018) mukaan päiväkodin henkilöstömitoitus voi olla erilainen enintään viisi
tuntia päivässä ja enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa oleville
lapsille. Epäsuorasti siis todetaan, että osa-aikainen varhaiskasvatus kestäisi päivittäin
enintään viisi tuntia ja yli sen menevä olisi henkilöstön mitoituksen kannalta
katsottuna kokoaikaista varhaiskasvatusta.
Maksimimäärä varhaiskasvatusta päivässä on varhaiskasvatuslain 9 §:n mukaisesti
enintään kymmenen tuntia. Määriteltäessä aikaa, jonka lapsi osallistuu
varhaiskasvatukseen, huomioidaan ensisijaisesti lapsen tarve ja pyritään välttämään
erityisen pitkiä päiviä. Varhaiskasvatuksen järjestämisessä tulisi edelleen aina ottaa
huomioon lapsen etu.
Varhaiskasvatuslain 12 § (540/2018) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi
ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa
varhaiskasvatusta.
Lapsen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus
huomioiden Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa voidaan edelleen tarjota
perheille valittavaksi nykyisiä varhaiskasvatuksen tarpeen mukaisia vaihtoehtoja alle 5
tunnin osa-aikaista ja yli 5 tunnin kokoaikaista varhaiskasvatusta sekä 1-8 päivää, 9-16
päivää ja yli 16 päivää kuukaudessa kestävää varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa
oleville lapsille on mahdollista valita iltapäivän varhaiskasvatusta. Edellä mainitut
vaihtoehdot vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen vaikuttaa
varhaiskasvatuspäätöksessä ja – sopimuksessa määritelty varhaiskasvatusmuoto ja
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sovittu toimintapäivien määrä. Kokopäiväinen varhaiskasvatus on yli 5 tuntia päivässä
ja osapäiväinen varhaiskasvatus enimmillään 5 tuntia tai vähemmän. Tällöin maksu on
60 % kunkin maksuluokan maksusta.
Maksu porrastetaan maksuluokkiin kalenterikuukauden varattujen
varhaiskasvatuspäivien mukaan seuraavasti:
Varhaiskasvatuspäivät

1-8pv/kk

maksu 60 %

9-16pv/kk

maksu 80 %

yli 16pv/kk

maksu 100 %

Mikäli lapsi on enintään 20 tuntia viikossa järjestettävässä varhaiskasvatuksessa,
laskutetaan se 60 % mukaisesti.
Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on osapäivähoidossa 15€/pvä ja
kokopäivähoidossa 20€/pvä.
Esikoululaisen iltapäivän varhaiskasvatuksen maksuluokat
3-5 tuntia/pv

maksu 60%

enintään 3 tuntia/pv

maksu 40%

enintään 1 tunti/pv

maksu 20%

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu
peritään toteutuneiden päivien mukaan.
Mikäli huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä
varhaiskasvatuspaikkaa eikä sitä ole peruttu ennen päätöksen mukaista
alkamisajankohtaa, huoltajilta voidaan periä puolet kuukausimaksusta.
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksun porrastamisen
maksuluokkiin esitetyllä tavalla ja päättä ottaa ne käyttöön 1.8.2020 alkaen.
Päätös
Esityksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnahallitus
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§ 43
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Kokouskäsittely
- Juha-Pekka Mäntyvaara: Selvitetään Hetan luistelukentän katetta ja hintaa.
- Juha-Pekka Mäntyvaara: Koulukyyti Hetan porotiloille järjestettävä Karesuvannon
linjalle.
- Taru Mäkitalo: Onko lastentarhanopettajien paikat laitettu auki?
- Taru Mäkitalo: Investointisuunnitelma toteutettava suunnitelman mukaan kunnan
yrittäjien ja elinvoiman vuoki
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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Hallintovalitus
§39
Hallintovalitus
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea
muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana
olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
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2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.
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Muutoksenhakukielto
§38
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020

19 (20)

Oikaisuvaatimus
§40, §41, §42
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta,
Elinvoimalautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

