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Jenni Peteri
§ 100, § 101, § 102

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 28.9.2020
alkaen.
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§ 90
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.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Taru Mäkitalo esitti Tytti Valkeapäätä ja Helinä Hautamäkeä pöytäkirjantarkastajiksi. Ei
muita esityksiä. Tytti Valkeapää ja Helinä Hautamäki valittiin yksimielisesti
pöytäkirjantarkastajiksi. Muuten ehdotuksen mukaan.
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Elinvoimalautakunta, § 85,25.08.2020
Elinvoimalautakunta, § 91, 22.09.2020
§ 91
Fysiikan ja matematiikan lehtorin viran täyttäminen / Enontekiön Erälukio
ENODno-2020-162
Elinvoimalautakunta, 25.08.2020, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Enontekiön Erälukion fysiikan ja matematiikan lehtori on irtisanoutunut 06.08.2020
siten, että virkasuhde päättyy 6.9.2020. Henkilöstöjohtaja on antanut viran täyttöluvan
6.7.2020. Virka on ollut auki Enontekiön kunnan sivuilla ja TE-keskuksen sivuilla siten,
että hakuaika on päättynyt 21.8.2020. hakijan/hakijat haastattelee haastatteluryhmä,
johon kuuluvat elinvoimalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
hallinnollinen rehtori ja henkilöstöjohtaja. Haastattelut tapahtuvat etänä.
Hakijayhteenveto lähetetään lautakunnan jäsenille hakuajan päätyttyä.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. Elinvoimalautakunta valitsee hakijoista
pätevimmän ja sopivimman.
Päätös
Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan saapui kaksi hakemusta. Molemmat hakijat
ovat päteviä. Haastatteluryhmä (elinvoimalautakunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja hallinnollinen rehtori) haastattelivat molemmat hakijat.
Haastattelujen ja pätevyyden perusteella elinvoimalautakunta valitsee Enontekiön
erälukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virkaan ** 7.9.2020 alkaen.

Elinvoimalautakunta, 22.09.2020, § 91
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Selostus
Enontekiön Erälukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virka on tullut avoimeksi.
Henkilöstöjohtaja on antanut viran täyttöluvan 6.7.2020. Virka on ollut auki
Enontekiön kunnan sivuilla ja TE-keskuksen sivuilla siten, että hakuaika on
päättyi 21.8.2020. Elinvoimalautakunta valitsi virkaan hakijan, joka ei ottanut
virkaa vastaan.
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Virka oli uudelleen haettavana 1.9.-15.9.2020. Hakuajan päättymisen jälkeen
haastatteluryhmä haastattelee hakijan/hakijat. Hakijayhteenveto lähetetään
elinvoimalautakunnan jäsenille hakuajan päättymisen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Päätösesitys: (hallinnollinen rehtori)
Enontekiön erälukion fysiikan ja matematiikan lehtorin virkaan oli kaksi pätevää
hakijaa, joista haastattelujen jälkeen tehdään valinta.
Elinvoimalautakunta valitsee Enontekiön erälukion fysiikan ja matematiikan lehtorin
virkaan ********* ja kieltäytymisen varalle ********* 1.10.2020 alkaen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
hakijat, henkilöstöjohtaja, palkanlaskenta
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§ 92
Koulukuljetushakemus
ENODno-2020-174
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Selostus
Huoltaja esittää 25.8. sähköpostilla tulleella esityksellä lisäkuljetusta välille Hetan
koulukeskus -Nunnanen. Huoltajan laskelmien mukaan (liitteissä1 ja 2) lain sallima
koulumatkan kesto (2 h 30 min) ylittyy siten, että se on huoltajan mukaan 2h 36,1 min.
Koulumatkoihin kuluu aikaa 2 x 50 min eli 1 h 40 min. Odotustunti on 45 min. Lain
sallima koulumatkan kesto ei näin ollen ylity.
0.-2. luokilla on 20 oppituntia/viikko, 3.-4. luokilla on 23 oppituntia/viikko, 5.-6. lk 24
oppituntia/viikko, 7.-9. lk 30 oppituntia/viikko (lukiolaisilla 35 h/vko). Enontekiön
opetustoimi ei ole järjestänyt joka-ainoalle luokka-asteelle erillisiä kuljetuksia, koska
osa oppilaista voi odottaa ja mennä seuraavalla kuljetuksella. Odotustunnit ovat
valvottuja ja ohjattuja, siellä voi esimerkiksi tehdä läksyjä tai olla ulkona.
Lisäkuljetus aiheuttaa budjetoimattomia lisäkustannuksia, jolloin opetustoimen
budjetti ylittyy.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta hylkää koulukyytihakemuksen viidennen oppitunnin jälkeen
reitille Hetan koulukeskus-Nunnanen, koska kuljetus-odotusaika on lainmukainen ja
koska lisäkuljetukset aiheuttavat lisäkustannuksia.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
hakija
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§ 93
Koulukuljetushakemus / Huoltajat
ENODno-2020-178
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Liitteet

1 Koulukuljetushakemus /Huoltajat
Ei vielä julkinen, Sisältää henkilötietoja.
Selostus
Elinvoimalautakunnalle on saapunut 31.8.2020 usean eri huoltajan allekirjoittama (6
henkilöä) koulukuljetushakemus. Hakemuksessa (liite1) haetaan koulukuljetusta 3.-4.
luokkalaisille oppilaille Peltovuoman-Nunnasen suuntaan. Hakemuksen syynä on
huoltajien mukaan oppilaille aiheutuva odotustunti (45 min) muutamana päivänä
viikossa (hakemuksessa 3-5). Huoltajien mukaan odotus aiheuttaa oppilaille
eriarvoisuutta ja väsymystä sekä saamen kielen opiskelun lopettamista
(vapaaehtoinen saame). Hakemuksessa vedotaan myös Nunnasen lasten liian pitkään
koulumatka-aikaan.
Koulumatkoihin kuluu aikaa 2 x 50 min eli 1 h 40 min. Odotustunti on 45 min. Lain
sallima koulumatkan kesto ei näin ollen ylity.
0.-2. luokilla on 20 oppituntia/viikko, 3.-4. luokilla on 23 oppituntia/viikko, 5.-6. lk 24
oppituntia/viikko, 7.-9. lk 30 oppituntia/viikko (lukiolaisilla 35 h/vko). Enontekiön
opetustoimi ei ole järjestänyt jokaiselle luokka-asteelle erillisiä kuljetuksia, koska osa
oppilaista voi odottaa ja mennä seuraavalla kuljetuksella. Odotustunnit ovat valvottuja
ja ohjattuja, siellä voi esimerkiksi tehdä läksyjä tai olla ulkona.
Lisäkuljetus aiheuttaa budjetoimattomia lisäkustannuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta hylkää koulukuljetushakemuksen, koska oppilaiden kuljetus
voidaan hoitaa olemassaolevien kuljetusten avulla ja lisäkuljetukset aiheuttavat
budjetoimattomia kustannuksia.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
hakijat
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§ 94
Koulukuljetustarjouksen hyväksyminen
ENODno-2020-164
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Liite tarjouspyyntöön
Selostus
Elinvoimalautakunta on 25.8.2020 pykälissä § 86 ja §87 myöntänyt harkinnanvaraisen
koulukuljetuksen Kilpisjärven kylälle. Hallinnollinen rehtori on kilpailuttanut
kuljetuksen. Kyseessä on pienhankinta, eikä ylitä hankintarajoja. Kilpailutus on ollut
auki Enontekiön kunnan sivuilla 27.8.- 14.9.2020. Lisäksi siitä on tiedotettu Enontekiön
sanomissa ja kuljetusyrittäjille sähköpostilla.
Tarjousten jättöajan kuluessa kuljetustarjous/-tarjouksia tuli 1 kappale. Tarjousten
avauspöytäkirja ja tarjous ovat ohessa.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Elli-Maria Kultiman tarjouksen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kuljetustarjouksen tekijä
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§ 95
Talousarvio 2021 / Opetustoimi
ENODno-2020-184
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Selostus
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 §28 päättänyt opetustoimen vuoden
2021 talousarvioraamin 2,78 mij. €. Kunnanhallitus on antanut 22.6.2020 §112
toimialoille talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeen.
Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan
yleisistä tavoitteista. Opetustoimen BSC-korttiesitys on käsitelty opetustoimen
henkilökunnan kokouksessa 3.9.2020 ja oppilaskuntien edustajien kanssa 4.9. ja
7.9.2020
Opetustoimen v. 2021 talousarvioesitys ja BSC-korttiesitys oheismateriaaleina.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
elinvoimalautakunnan alaisen opetustoimialan talousarvioesityksen ja BSC-kortin
hyväksymistä oheisten oheismateriaalien mukaisesti vuodelle 2021.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 96
Opetustoimen toimialan osavuosikatsaus 1-7/2020
ENODno-2020-128
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Selostus
Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen
alaisuuteen. Opetustoimen toteutuma 1-7/2020 oheismateriaalina ja esitellään
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta merkitsee opetustoimen toteutuman 1-7/2020 tarkastelun
tiedoksi ja esittää edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallistus, tarkastuslautakunta
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§ 97
Vuosisuunnitelmat 2020 -21/Opetustoimi
ENODno-2020-185
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Liitteet

1 Enontekiön erälukio lukuvuosisuunnitelma 2020-21.pdf
Ei vielä julkinen, 2 Kilpisjärven koulun lukuvuosisuunnitelma 2020-2021.pdf
Ei vielä julkinen, 3 Hetan peruskoulu lukuvuosisuunnitelma 2020-2021.pdf
Ei vielä julkinen, 4 Karesuvannon koulun vuosisuunnitelma 2020-2021.pdf
Ei vielä julkinen, Selostus
Elinvoimalautakunta hyväksyy vuosittain Enontekiön koulujen vuosisuunnitelmat
perusopetusasetuksen ja lukioasetuksen mukaisesti. Koulujen johtajat (Kilpisjärvi ja
Karesuvanto), Hetan peruskoulun apulaisjohtaja ja hallinnollinen rehtori on
valmistellut vuosisuunnitelmat. Aikaisemmista vuosista poiketen, tapahtumat
toteutuvat vain, jos koronatilanne sen sallii. Vuosisuunnitelmat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta hyväksyy Enontekiön koulujen vuosisuunnitelmat lukuvuodelle
2020-2021.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 98
Varhaiskasvatuksen toimialan osavuosikatsaus 1-7/2020
ENODno-2020-133
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Selostus
Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen
alaisuuteen. Varhaiskasvatuksen toteutuma 1-7/2020 oheismateriaalina ja esitellään
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta merkitsee varhaiskasvatuksen toteutuman 1-7/2020 tarkastelun
tiedoksi ja esittää edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta
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§ 99
Talousarvio 2021/ Varhaiskasvatus
ENODno-2020-196
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Selostus
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 28 päättänyt varhaiskasvatuksen
vuoden 2021 talousarvioraamin 730 000 €. Kunnanhallitus on antanut 22.6.2020 §112
toimialoille talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeen.
Varhaiskasvatuksen talousarviosuunnitelma on 765 000 euroa.
Talousarviosuunnitelma ylittyy 35 000 euroa valtuuston asettamaan vuoden 2021
talousraamiin nähden. Ylitys johtuu varhaiskasvatuksen toimialalle sosiaalipalveluista
siirtyneestä lasten kotihoidontuen kustannuksesta 65 000 euroa. Kyseistä kustannusta
ei ole huomioitu 35 000 euron osalta varhaiskasvatuksen vuoden 2021
talousraamissa.
Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan
yleisistä tavoitteista. Varhaiskasvatuksen BSC-korttiesitys on käsitelty
varhaiskasvatuksen henkilökunnan kokouksessa 9.9.2020.
Varhaiskasvatuksen v. 2021 talousarvioesitys ja BSC-korttiesitys oheismateriaaleina.
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
elinvoimalautakunnan alaisen varhaiskasvatuksen talousarvioesityksen sekä BSC-
kortin hyväksymistä oheisten oheismateriaalien mukaisesti vuodelle 2021.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
22.09.2020

9/2020

15 (22)

§ 100
Lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023
ENODno-2020-95
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Autto
hannu.autto@enontekio.fi
Kehitysjohtaja
Selostus
Kunnanhallituksen hyväksymän investointisuunnitelman valmisteluprosessin mukaan
lautakunnilta pyydetään lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta.
Investointisuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Hannu Autto, Kehitysjohtaja
Elinvoimalautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023.
Päätös
Ehdotuksen mukaan. Elinvoimakunnan lausunto erillisessä muistiossa.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Kimmo Lämsä poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 15.52.
Helinä Hautamäki poistui kokouksesta klo 15.51.
Jenni Peteri valittiin pöytäkirjantarkastajaksi pykälissä 100, 101, 102.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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Ilmoitusasiat

Päätös
Ei ilmoitusasioita.
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§ 102
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Päätös
Ei esille tulleita asioita.
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Hallintovalitus
§92, §93
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.
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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
§90, §95, §96, §97, §98, §99, §100
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.
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Oikaisuvaatimus
§91, §94
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.

