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§ 27
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.
Hyvinvointilautakunnan 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
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Hyvinvointilautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi
hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Edelleen hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Unto Kultima ja Keijo Parviainen. Esityslista hyväksyttiin
työjärjestykseksi lisäpykälän kera.
Kokouksen alussa vt. kunnanjohtaja Birgitta Eira kävi tervehtimässä
hyvinvointilautakuntaa, ja kertoi ajankohtaisesta hoivayksikön rakentamishankkeesta,
ja siihen haettavasta ARA-investointiavustuksesta. Esittelijöinä paikalla kulttuuri- ja
viestintäkoordinaattori Heli Kolehmainen (§ 21 ja § 35) ja vanhustenhuollon
palvelupäällikkö Miia Ahlholm (§ 29-31 ja § 33).
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Hyvinvointilautakunta, § 115,24.11.2021
Hyvinvointilautakunta, § 29, 28.04.2022
§ 29
Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä
ENODno-2021-442
Hyvinvointilautakunta, 24.11.2021, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin sairaanhoitaja Heidi Risto on hakenut kirjallisesti määräaikaista, 50% osa-
aikatyötä ajalle 1.1.2022-30.4.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin sairaanhoitajalle määräaikaisen, 50% osa-
aikatyön ajalle 1.1.2022-30.4.2022.
Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko.
palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Hyvinvointilautakunta, 28.04.2022, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin sairaanhoitaja Heidi Risto on hakenut kirjallisesti 70% osa-aikatyötä ajalle
2.5.2022-29.5.2022. Hakijan s-posti oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin sairaanhoitajalle määräaikaisen, 70% osa-
aikatyön ajalle 2.5.2022-29.5.2022.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hakija, Henkilöstöjohtaja, Palkkasihteeri, Palkkahallinto Sarastia
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Hyvinvointilautakunta, § 80,12.11.2020
Hyvinvointilautakunta, § 45,29.04.2021
Hyvinvointilautakunta, § 30, 28.04.2022
§ 30
Hakemus palkattomasta opintovapaasta
ENODno-2020-242
Hyvinvointilautakunta, 12.11.2020, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Selostus
Luppokodin hoitaja on tehnyt 14.10.2020 webTallennus -järjestelmässä sähköisen
hakemuksen sekä lähettänyt 16.10.2020 sähköpostitse hakemuksen palkattomasta
opintovapaasta ajalle 1.1.2021-31.5.2021. Henkilölle on aiemmin myönnetty samaan
opintokokonaisuuteen liittyen palkatonta opintovapaata ajalle 1.10.2020-31.12.2020.
Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku Toimivalta
henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden
hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä
henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.
Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä
harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli
edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia
säästövapaita ei ole pitämättä.
Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:
Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa)
viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata
saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta.
Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta
vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.
Enontekiön kunta ei maksa opintovapaan ajalta palkkaa.
Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen.
KvTes:n mukaan harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-
/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen
myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ-/virkavapaasta on kunnallisen
henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.
Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä
aikana.
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Sijaisjärjestelyistä on sovittu suullisesti hakemuksessa esitetylle ajankohdalle.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä muutti esitystään kokouksen aikana ja esittää, että
hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön
tekemään päätöksen Luppokodin hoitajan palkattoman opintovapaan
myöntämisestä ja tuomaan päätöksen tiedoksi joulukuun hyvinvointilautakuntaan.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön
tekemään päätöksen palkattoman opintovapaan myöntämisestä ja tuomaan
päätöksen tiedoksi joulukuun hyvinvointilautakunnan kokoukseen.

Hyvinvointilautakunta, 29.04.2021, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Perustelut
Luppokodin hoitaja on hakenut 28.3.2021 sähköpostitse jatkoa palkattomalle
opintovapaalle ajalle 1.6.-31.12.2021 (7 kk). Henkilölle on aiemmin myönnetty samaan
opintokokonaisuuteen liittyen palkatonta opintovapaata vuosina 2020-2021 yhteensä
10,5 kuukautta.
Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku, Toimivalta
henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden
hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä
henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.
Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä
harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli
edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia
säästövapaita ei ole pitämättä.
Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:
Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa)
viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata
saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta.
Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta
vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.
Enontekiön kunta ei maksa opintovapaan ajalta palkkaa.
Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen.
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KVTES:n mukaan harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-
/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen
myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ-/virkavapaasta on kunnallisen
henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.
Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä
aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää hakijalle palkattoman opintovapaan ajalle 1.6.
-31.12.2021. Lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon
palvelupäällikön laittamaan sijaisuuden haettavaksi ja päättämään valinnasta
viranhaltijapäätöksellä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Hyvinvointilautakunta, 28.04.2022, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin sairaanhoitaja Heidi Risto on hakenut kirjallisesti palkatonta
opintovapaata ajalle 1.7.2022-18.12.2022 (5,5 kuukautta). Hakijalle on aiemmin
myönnetty samaan opintokokonaisuuteen liittyen palkatonta opintovapaata vuosina
2020-2021 yhteensä 17,5 kuukautta.
Haettavaa opintovapaa-aikaa edeltävästi hakija tekee työtä 100% työajalla 30.5.2022
alkaen siten, että kertynyt, edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosiloma (15 pv)
tulee pidettäväksi ajalla 9.6.-30.6.2022.
Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku Toimivalta
henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden
hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä
henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.
Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä
harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli
edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia
säästövapaita ei ole pitämättä.
Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:
Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa)
viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata
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saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta.
Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta
vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Enontekiön kunta ei maksa
opintovapaan ajalta palkkaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on siirtynyt SOTE-sopimuksen piiriin 1.9.2021
lukien. Virka- ja työvapaiden osalta noudatetaan KVTES:n lukuja ja liitteitä.
Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen.
KVTES:n mukaan harkinnanvaraisella virka- /työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-
/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen
myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ- /virkavapaasta on kunnallisen
henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.
Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä
aikana.
Hakemus oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää hakijalle palkattoman opintovapaan ajalle 1.7.
-18.12.2022. Lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan
vuosiloma- ja opintovapaa-ajalle sijaisuuden haettavaksi sekä päättämään valinnasta
viranhaltijapäätöksellä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hakija, Henkilöstöjohtaja, Palkkasihteeri, Palkkahallinto Sarastia
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§ 31
Hakemus palkattomasta opintovapaasta
ENODno-2022-139
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Kotipalvelun lähihoitaja Tiina Korkalo on hakenut kirjallisesti palkatonta opintovapaata
ajalle 2.8.2022-30.6.2023. Haettavaa opintovapaa-aikaa edeltävästi hakija pitää
edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat sekä pitämättömät säästövapaat
Lapin hyvinvointialueen suosituksen mukaisesti.
Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku Toimivalta
henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden
hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä
henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.
Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä
harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli
edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia
säästövapaita ei ole pitämättä.
Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:
Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa)
viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata
saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta.
Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta
vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Enontekiön kunta ei maksa
opintovapaan ajalta palkkaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on siirtynyt SOTE-sopimuksen piiriin 1.9.2021
lukien. Virka- ja työvapaiden osalta noudatetaan KVTES:n lukuja ja liitteitä.
Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen.
KVTES:n mukaan harkinnanvaraisella virka- /työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-
/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen
myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ- /virkavapaasta on kunnallisen
henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.
Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä
aikana.
Hakemus oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
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Hyvinvointilautakunta päättää myöntää hakijalle palkattoman opintovapaan ajalle
2.8.2022-30.6.2023. Lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön
laittamaan vuosiloma- ja opintovapaa-ajalle sijaisuuden haettavaksi sekä päättämään
valinnasta viranhaltijapäätöksellä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hakija, Henkilöstöjohtaja, Palkkasihteeri, Palkkahallinto Sarastia
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§ 33
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valviran päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Debora Oy
Valviran päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Saaristolääkärit Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien laajentaminen/ Saaristolääkärit Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Voice
Doctors Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Suomen
Punainen Risti Tampereen osasto
Valviran päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Suomen Rokotepalvelu Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien laajentaminen/ GeMind Oy
Valviran päätös Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
AVI:n päätös 15.2.2022, LAAVI/217/2022
AVI:n päätös 4.4.2022 LAAVI/1567/2021
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä
säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 34
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Ulla Keinovaara kysyi milloin hyvinvointilautakunta käsittelee vammaisneuvoston
esityksiä vapaa-ajan avustajan/kuntoutusohjaajan tarpeesta ja vammaisten
asumistarpeista/asumisharjoittelun toteuttamisesta. Vammaisneuvosto pyytää
näihin kirjallista vastinetta. Johtava sosiaalityöntekijä ennakoi, että asiat ehdittänee
valmistella lautakuntaan ennen kesälomia.
Ulla Keinovaara muistutti, että Hyvinvoiva kuntalainen työllisyyshankeelta odotellaan
konkreettisia toimenpiteitä kylätalkkaritoiminnan käynnistämiseksi. Lautakunta
keskusteli asiasta, ja kehotettiin aktiiviseen yhteydenpitoon ja ehdotusten jakamiseen
hanketyöntekijöille Tiina Aaltonen ja Jenni Peteri.
Helinä Hautamäki kysyi ovatko valitut ottaneet virat vastaan sosiaali- ja
kulttuuritoimessa. Todettiin, että sosiaaliohjaaja-koulukuraattori ja kirjastovirkailija
ovat ilmoittaneet ottavansa virat vastaan, ja molemmat tulevat töihin Enontekiölle
toukokuussa.
Heikki Järvistö toi esille koulunuorisotyöntekijä Mari Syväjärven kirjallisen palautteen
koulunuorisotyöstä. Matti Ikonen totesi, että koulunuorisotyölle on Enontekiöllä
tarvetta edelleen.
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke järjestää perhekeskustyöpajan 9.5.22 klo 12-15
Enontekiön kunnan valtuustosalissa. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua
toimistosihteeri Teija Kelottijärvelle.
Marko Keskitalo kysyi, voidaanko Enontekiön lentokentällä järjestää tapahtumia.
Lautakunta keskusteli esimerkiksi konserttien tai näyttelyiden järjestämisen
mahdollisuudesta lentokentän tiloissa. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli
Kolehmainen lupasi selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
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§ 35
LISÄPYKÄLÄ: Kirjastovirkailijan palvelussuhteen päättyminen
ENODno-2022-148
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Kolehmainen
heli.kolehmainen@enontekio.fi
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Seloste
Kirjastovirkailija Pirjo Salonen on irtisanoutunut tehtävästään 1.8.2022 alkaen
eläkeelle siirtymyisen vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
Henkilöstöpäällikkö Palkkasihteeri
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Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
28.04.2022

4/2022

17 (21)

Muutoksenhakukielto
§28, §33, §34
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
§29
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 kunnanhallitus
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.
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Oikaisuvaatimus
§30, §31, §32
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,
Hyvinvointilautakunta
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.

