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Kokousaika Keskiviikko 11.3.2020 klo 10.00-11.35 
 
Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Taru Mäkitalo   I vpj 
Janne Näkkäläjärvi  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 
 Ulla Keinovaara  j 

Unto Kultima   j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj  
Birgitta Eira   kvalt I vpj 
Juha-Pekka Mäntyvaara   kvalt II vpj  
 
 

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Asiat  50 § -  58 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Jaakko Alamattila   Elina Rousu-Karlsen 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   13.3.2019 klo 15.00 
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Asialista 

50 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
 
51 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
 
52 § Perusturvan talousarvion 2019 ylityshakemus 

 
53 § Kulttuurin talousarvion 2019 ylityshakemus 

 
54 § Ylitysanomus opetuksen toimialan talousarvioon 2019  
 
55 § Kysymyksiä ja vastauksia asiakirja koskien kunnanvaltuuston 11.3.2020 § 16 käsiteltä-
vänä olevaa asiaa Kouluverkon muutos/Peltovuoman koulu  
 
56 § Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen 
 
57 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
 
58 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
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50 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantar-
kastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila ja Elina Rousu-Karlsen. Kunnanhallitus hy-
väksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Käsittely 
Taru Mäkitalo esitti pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamattilaa ja Elina Rousu-Karlsenia.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnan-
hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kun-
nanhallitus 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 kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 
 
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 
15 alkaen kunnan kotisivulla. 
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. aikana Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa 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. 
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51 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajis-
ton esille ottamat kysymykset  
 

Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat: 
Tapahtuneet  
25.2 Perusterveydenhuollon neuvottelukunta  
26.2 Kuntakonsernin kehittämispaja  
10.3 Tunturi-Lapin Kehitys ry hallituksen kokous 
 
Tulossa  
11.3 Valtuusto ja seminaari 
13.3 Edunvalvonta, pienten kuntien verkosto, kuntaministeri Paatero 
13.3 Edunvalvonta, lentokenttä, omistajaohjausministeri Tuppurainen 
16.3 Kuntalaisfoorumi, hyvinvointikeskusasia 
17.3 Käsivarren digitalisointi, palaveri 
19.3 Lapin kuntajohtajatapaaminen  
20.3 Edunvalvonta, metsäeräasiassa, valtiovarainministeriö 
25.3 Edunvalvonta, Perustuslakivaliokunta, Inari 
26.3 Kuntaseminaari 
27.3 Edunvalvonta, luonnonsuojelualueet, ympäristöministeriö 
28.3 Kirkkohallitus, yhteistyöpalaveri  
28.3 Saami Ski Race  
 
Valmistelussa 
- Enontekiön Sähkö Oy:n myynnin valmistelu 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Merkitään tiedoksi.   

 
Selostus 
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtai-
sia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 

 
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtai-
sista asioista kunnanjohtajalle.  

Tapahtuneet 
25.2 Perusterveydenhuollon neuvottelukunta 
26.2 Kuntakonsernin kehittämispaja 
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Tulossa 
11.3. Valtuusto ja seminaari  
19.3 Lapin kuntajohtajatapaaminen 
20.3 Edunvalvonta metsäeräasiassa 
28.3 Saami Ski Race 
 
Päätökset 
-  

Valmistelussa 
-  
Muut  
- 
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52 § Perusturvan talousarvion 2019 ylityshakemus 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan 
esityksen. 

 Päätöshistoria 
 Hyvinvointilautakunta 5.3.2020 § 21 

 Päätös 
 Ehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (Johtava sosiaalityöntekijä) 
Hyvinvointilautakunta hakee ylitysoikeutta perusturvan v. 2019 talousarvioon 20 401 €. 

Selostus 
Perusturvassa kustannusten ennakointi on haastavaa, koska asiakkaiden palvelujen tarve voi 
vaihdella suuresti vuositasolla ja palveluntarpeita on mahdotonta tarkalleen arvioida etukä-
teen talousarviota laadittaessa. 

Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvan menoihin vuodelle 2019 7 900 000 €. 
Toteutuman 1-12/2019 perusteella marraskuussa 2019 tehdyn tilinpäätöksenennusteen mu-
kaan toteutuma olisi 8 360 000 € eli valtuuston varaama määrärahan arvioitiin ylittyvän 440 
000 €. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 28.1.2019 § 102 hakenut ylitystä v. 2019 ta-
lousarvioon koko vuoden 2019 alustavan toteuman perusteella 440 000 €. Kunnanhallitus on 
kokouksessaan 9.12.2019 § 255 ylityshakemuksen hyväksynyt.  

Tilinpäätöksen laadintavaiheessa on selvinnyt, että lopullinen toteuma vuodelle 2019 on 
8 380 401 € ja tuleva tilinpäätösennuste tulee ylittymään vuoden 2019 hyväksyttyyn talous-
arvioon verrattuna vielä noin 20 401 euroa. 

Sosiaalitoimessa maksutuotot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi, 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 työsuhteisten 
palkkauskulujen, sairauslomasijaisuuksien sekä ylittyneiden omaishoitokustannusten vuoksi. 

Palvelujen ostot ovat arviota suuremmat. Sosiaalitoimessa kustannukset ylittyvät lastensuo-
jelun ja vammaispalvelujen osalta.  

Oheismateriaali 
Tilinpäätösennuste 2019  
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Valmistelija  
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja  

 
Yritysvaikutusten arviointi  

 Ei vaikutuksia 
 

Tiedoksi  
Kunnanvaltuusto 
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53 § Kulttuurin talousarvion 2019 ylityshakemus 

  
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

  
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan 
esityksen. 
 
Päätöshistoria 
Hyvinvointilautakunta 5.3.2020 § 22 

 Päätös 
 Ehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus 
Hyvinvointilautakunta hakee ylitysoikeutta kulttuurin v. 2019 talousarvioon 4 532 €. 

Selostus 
Kulttuurin menoihin vaikutti vuonna 2019 yllättävästi Kotiseutumuseon kiinteistölle määri-
telty vuokra 6 000€/vuosi. Tähän menoon ei oltu varauduttu ja meno näkyy budjetin ylittymi-
senä. 

Kulttuuritoimen käyttötalousbudjetti oli 2019 vuonna -188 000€, tilinpäätöksen lopullinen 
toteuma on 192 532 €. Alijäämä olisi 4 532 €. 
      

Budjetti 2018  Toteuma 2018  
Toimintatuotot +67 800  +69 862          103,0% 
Toimintakulut  -255 800  -262 395          102,6% 
Toimintakate  -188 000  -192 532          102,4% 
 
Oheismateriaali 
Lopullinen tilinpäätösennuste 2019 
 
Valmistelija  
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja  

 
Yritysvaikutusten arviointi  

 Ei vaikutuksia 

Tiedoksi 
Kunnanvaltuusto 
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54 § Ylitysanomus opetuksen toimialan talousarvioon 2019  
 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy opetustoimen toimialan  
44272 euron talousarvion 2019 ylityksen. 
 
Käsittely 
Hallintojohtaja totesi, että taseen saldoselvityksen jälkeen opetustoimen ylitys on 44272 eu-
roa. 
 
Kunnanjohtajan muutettu esitys:   
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy opetustoimen toimialan  
44272 euron talousarvion 2019 ylityksen. 
  
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan esityksen hyväksy-
mistä. 
 
Päätöshistoria 
Elinvoimalautakunta 25.2.2020 § 20 
Ylityshakemus opetustoimen menoihin 
 
Päätös:  
Esityksen mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:42. 

 
Päätösehdotus (hallinnollinen rehtori): Elinvoimalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja 
edelleen kunnanvaltuustolta ylitysoikeutta v. 2019 opetustoimen toimialan talousarvioon 
62 066€. 

 
Selostus: Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut opetustoimen menoihin vuodelle 2019 
2840000€. Toteutuman 1-12 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan valtuuston 
varaama määräraha tulee ylittymään 62 066€. Ylitys aiheutuu sosiaalisin perustein tulleista 
yllättävistä menoista (mm. sairaalakoulu, kotikuntaosuus ja koulukyydit), yllättävistä kiinteis-
töhuollon menoista (mm. sähkötarkastukset ja -remontit). aurauskustannukset, tekninen 
isännöinti) sekä hankkeiden tulojen siirrot vuodelle 2020. Toteutumassa näkyy vielä mm. Kil-
pisjärven koulun palon vakuutuksesta meneviä eriä n. 10 000€ edestä. Ylitystä ei voida kattaa 
opetustoimen raamin sisältä- Toteutumavertailu 1-12 2019 esityslistan oheismateriaalina. 

 
Oheismateriaali 
Tilinpäätösennuste 2019 
 
Valmistelija  
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja  

 
Yritysvaikutusten arviointi  

 Ei vaikutuksia 
 
Tiedoksi 
Kunnanvaltuusto 
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55 § Kysymyksiä ja vastauksia asiakirja koskien kunnanvaltuuston 11.3.2020 § 16 käsiteltävänä olevaa 
asiaa Kouluverkon muutos/Peltovuoman koulu  
 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti keskustelun tueksi toimittaa valtuustolle oheismateriaaliksi asiakirjan 
”kysymyksiä ja vastauksia” koskien valtuuston 11.3.2020 § 16 käsiteltävänä olevaa asiaa Kou-
luverkon muutos/Peltovuoman koulu. 
 
Käsittely 
Ulla Keinovaara esitti, että valtuustossa esitetään Peltovuoman koulun puolesta allekirjoitta-
jien adressin. Esitystä ei kannatettu.  
Puheenjohtaja totesi, että Ulla Keinovaaran esitys on kannattamattomana rauennut.  
 
Jaakko Alamattila kannatti kunnanjohtajan päätösehdotusta.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää keskustelun tueksi toimittaa valtuustolle oheismateriaaliksi asiakirjan 
”kysymyksiä ja vastauksia” koskien valtuuston 11.3.2020 § 16 käsiteltävänä olevaa asiaa Kou-
luverkon muutos/Peltovuoman koulu. 
 
Selostus  
Peltovuoman koulun lakkautusprosessin aikana on noussut esille kysymyksiä, viimeisenä 
kuntakonsernin kehittämispajassa. Luottamushenkilöt ovat toivoneet kirjallisia vastauksia 
esille nousseisiin kysymyksiin. Osittain vastauksia kysymyksiin löytyy jo kunnanhallituksen 
liitteenä olevasta materiaaleista.  
 
Oheismateriaalina kysymykset vastauksineen.  
 
Oheismateriaali 
Kysymyksiä ja vastauksia asiakirja 
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, hallinnollinen rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutuksia  
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56 § Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen 
  

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

  
 Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen. 
 

Päätöshistoria  
Hyvinvointilautakunta 20.2.2020 § 15 

  
Päätös 

 Ehdotuksen mukaan. 
 

Päätösehdotus (Johtava sosiaalityöntekijä) 
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle alueellisen yhteistyön lisäämistä 
edistävänä kokeiluna Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien yhteisen mää-
räaikaisen lastenvalvojan viran perustamista määräaikaisena ajalle 1.5.2020 –31.12.2022.  

 
Selostus 
Tunturi-Lapin kunnat (Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä) ja Pello ovat tehneet vuosia yhteis-
työtä arkityössä asiakastasolla sekä alueellisessa sosiaalipäivystyksessä. Edellä mainitut kun-
nat ovat yhdessä kuntaliiton edustajan kanssa suunnitelleet alueellisen yhteistyön lisäämistä 
edistävänä kokeiluna yhteisen lastenvalvojan määräaikaisen viran perustamista, jotta sosiaa-
lityön resurssia vapautuisi mm. aikuissosiaali- ja perhetyöhön ja lastensuojeluun. Enontekiön 
kunnassa nykyisistä palveluista vapautuvaa resurssia on tarkoitus hyödyntää lastensuoje-
lussa, vammaispalveluissa ja sekä KANTA-palveluun siirtymisessä.  
 
Yhteinen virka on kokeiluluonteisesti määräaikainen ajalla 1.5.2020 – 31.12.2022. Viran pe-
rustaminen ja täyttäminen on huomioitu talousarviossa 2020 ja v. 2020–2022 suunnitelta-
essa. Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14§ ja 27§ perusteella kunnille annettu 
tehtävä: kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava adoptioneuvonnan, perheasioiden 
sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkai-
semiseen liittyvien tehtävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun 
kuuluvien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomiois-
tuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen 
liittyvien tehtävien järjestämisestä sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään: adop-
tiolaissa (22/2012); avioliittolaissa (234/1929);laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
(361/1983), isyyslaissa 11/2015, lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) sekä lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa. 
 
Kuntalain 53§ mukaan kunnat voivat perustaa yhtäpitävillä päätöksillä yhteisiä virkoja. Viran-
haltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin kuntiin. Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen 
lastenvalvoja toimii virkavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka kuntalaisia koskevia sopi-
muksia ja päätöksiä hän on tekemässä. Kunkin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava 
toimielin huolehtii tarvittavan ratkaisuvallan delegoimisesta yhteiselle lastenvalvojalle. 
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Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluisi elatussopimusten, 
huolto- ja tapaamissopimusten, isyysasiakirjojen valmistelu ja päättäminen, osallistuminen  
 
päävastuullisena olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä lasten ja vanhempien valvottujen ta-
paamisten valmistelu ja niistä päättäminen. Lisäksi lastenvalvojan tehtäviin kuuluisi huolto- ja 
tapaamisasioiden sovittelu ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu. Lastenvalvojan-
tehtäviin ei sisälly adoptioneuvontaa.  
 
Kuntien yhteisen lastenvalvojan kelpoisuusehdot määräytyvät lain sosiaalihuollon ammatti-
henkilöistä 7 § mukaan ja virkaan valittavan on toimitettava työnantajalle nähtäväksi lain las-
ten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2 § mukaisesti itseään koskeva rikos-
rekisteriote. Kuntien yhteisen Lastenvalvojan viran tehtäväkohtainen palkka on 3850 €/kk ja  
 
virka on määräaikainen ajalla 1.5.2020 – 31.12.2022. Palkka ja oheiskustannukset jaetaan 
kuntien kesken, kuntien alaikäisen väestömäärään suhteutettuna, erillisen sopimuksen mu-
kaan. 
 
Oheismateriaali 
Tilastotietoa eri kunnista vuosilta 2016–2018  
Luonnos kuntien keskinäisestä sopimuksesta 

 
Valmistelija  
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutuksia  
 
Tiedoksi  
Hyvinvointilautakunta 
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57 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
 

Elina Rousu-Karlsen: Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous. 
 
Elli-Maria Kultima: Perusterveydenhuollon neuvottelukunnan kokous  
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58 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja totesi, että on tehnyt seuraavan viranhaltijapäätöksen: Palkkauksen tarkista-
minen/tekninen johtaja (kunnanjohtajan palkkauspäätös 26.2.2020). 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
 
Selostus  
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päät-
tää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun otta-
matta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan. 
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

1. Vuosiloma,  
2. Sairausloma, 
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus, 
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 

päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 
   Virkamatkamääräys. 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 25.2.-10.3.2020 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
- 25.2.2020 
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
-23.1.2020 
 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
- 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
          50 § -  58 §                                                    
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän-
töönpanoa. 
 
Pykälät: 50,51,52,53,54,55,57,58. 
 
Muutoksenhakukielto 

 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  56. 
 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 
 

Oikaisuvaatimus-viran-
omainen ja  
-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 
Enontekiön kunnanhallitus 
Ounastie 165  
99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi 
 
Pykälät: 56. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 
johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perus-
teella oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
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