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ASIALISTA: 

 11 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 12 § Lähihoitajan osa-aikaisen toimen (50 %) täyttäminen,  

      ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu, Hetan tiimi 

 13 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen sijoituspaikka  

      Luppokoti 

 14 § Toteutumaraportti 30.6.2017 

 15 § Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin hakemus YAMK opintojen  

      lähipäivistä palkallisena ja kunnan auton käytöstä  

      opiskelumatkoihin 

 16 § Asiavirheen korjaaminen; kodinhoitaja Satu Elina Laamasen  

      irtisanoutumispäivämäärä 

 17 § Sote ja kiinteistöt 

 18 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 19 § Lähihoitaja Soile Kantolan irtisanoutuminen 1.9.2017 alkaen 

 20 § Tuija Parviaisen sijoittaminen toimintakeskus Hyrylän ohjaajan  

      toimeen ja vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun 

      tehtäviin  

 21 § Lähihoitajan toimen, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti,  

      julistaminen haettavaksi 

 22 § Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja  

      taloussuunnitelmaa vuosille 2018 - 2020 ja talousarviota  

      vuodelle 2018 varten 

 23 § Esityksen tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän  

      vuoden 2018 talousarviota varten  

 24 § Tilanneselvitys kutsutaksikuljetuksista
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Hyvinvointiltk. 11 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Alpo 

Peltovuoma ja Ulla Keinovaara. 

  

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja hyvinvointilautakunta päättää valita 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan 

kokouksen pöytäkirja viimeistään. Edelleen hyvinvointilautakunta 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. 

 

Hyvinvointilautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan 

virastotalolla ja 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. 
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Hyvinvointiltk. 12 § Lähihoitajan osa-aikaisen toimen (50 %) 

täyttäminen, ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu, Hetan tiimi 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa, että toimeen valitaan 

lähihoitaja Päivi Ahonen.  

 

Ehdotus:  

Hakijat kutsutaan haastatteluun ennen kokousta klo 14.30 alkaen. 

Haastattelutilaisuuteen kutsutaan hyvinvointilautakunnan jäsenet ja 

kotipalvelun vastuuhenkilö, sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm ja 

perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi. Haastattelutilaisuudessa myös 

lautakunnan jäsenillä on tilaisuus esittää kysymyksiä tointa 

hakeneille.  

Ehdotus toimeen valittavasta henkilöstöstä esitetään kokouksessa. 

 

Selostus: 

Lähihoitajan toimi kotipalvelussa on ollut haettavana. Hakukuulutus: 

 
ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA   

julistaa haettavaksi 18.8.2017  klo 15   mennessä. 

 

KAKSI LÄHIHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA TOINTA; 

toisen toimen ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti ja toisen 

kotipalvelu 

(Hetan tiimi). Kotipalvelun toimi, 50 % työaika, työaikaa 

täydennetään tarpeen mukaan.  

 

Luppokotiin ensijaisesti sijoitettava lähihoitaja työskentelee 

Hetassa kunnan vanhainkodissa Luppokodilla. Luppokodissa on 19 

asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika. Työ on kolmivuorotyötä.  

Työtehtävät: hoiva-ja hoitotyötä Luppokodilla. Luppokodilla 

toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asiakkaat  pitkäaikaisessa tai 

lyhytaikaisesa laitoshoidossa. Toimeen valittavan on tarvittaessa 

työskenneltävä myös muissa sosiaalitoimen työtehtävissä.  

 

Lähihoitaja kotipalvelussa (50 % työaika, työaikaa täydennetään 

tarpeen mukaan) työskentelee Hetan tiimissä. Työaika jaksotyöaika, 

työvuorot pääsääntöisesti klo 7.00- 21.00 välillä. Kodinhoitajan 

tehtävänä on avustaa enontekiöläisiä ikäihmisiä ja lapsiperheitä 

arjesta selviytymisessä, kuten henkilökohtaisen hygienian hoidossa, 

ravitsemuksessa, pukeutumisessa, arkipäivän organisoinnissa ja kodin 

siistimisessä. Kotipalvelussa toteutetaan kuntouttavaa työotetta 

asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Toimeen valitun tulee 

tarvittaessa työskennellä myös muissa sosiaalitoimen tehtävissä.   
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Kumpikin työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen  työhön , hyviä 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää 

työotetta.  

Kotipalvelulla on käytössä kunnan auto. Ajokortti  edellytetään 

kotipalveluun sijoitettavalta työntekijältä . Oman auton 

käyttömahdollisuus on suotava.  

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava 

tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytetään että valittava 

on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilönä Valviran rekisteriin. 

Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.   

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. 

Lisätietoja tehtävästä antavat: kotipalvelun lähihoitajan osalta 

sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm, puh 040-559 8367  ja Luppokodin osalta 

vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puh. 040-766 9834. 

Hakemukset molempiin toimiin  tulee toimittaa Enontekiön kunnan 

sosiaalitoimistoon 18.8.2017 klo 15.00 mennessä, osoite Ounastie 

165, 99400 ENONTEKIÖ.  Hakijan tulee liittää hakemukseen 

tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa 

vedota.  

Toimet täytetään neljän kuukauden koeajalla.  

 

Enontekiön hyvinvointilautakunta 

 

 

Määräaikaan mennessä tointa hakivat lähihoitajat Päivi Ahonen ja 

Jenny-Carita Kankaala. Yhdistelmä hakijoista esityslistan 

oheismateriaalina. Hakemukset nähtävänä kokoustilassa. Molemmat 

hakijat täyttävät toimen kelpoisuusehdon.  

 

Tiedoksi:  

Hakijat, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 13 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti 

 

Päätös:  

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että toimeen 

valitaan  lähihoitaja Katariina Laakso.  

 

Ehdotus:  

Hakijat kutsutaan haastatteluun ennen kokousta klo 15.15 alkaen. 

Haastattelutilaisuuteen kutsutaan hyvinvointilautakunnan jäsenet, 

vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja perusturvajohtaja 

Annikki Kallioniemi. 

Haastattelutilaisuudessa myös lautakunnan jäsenillä on tilaisuus 

esittää kysymyksiä tointa hakeneille.  

Ehdotus toimeen valittavasta henkilöstöstä esitetään kokouksessa. 

 

Selostus: 

Lähihoitajan toimi Luppokodilla on ollut haettavana. Hakukuulutus: 

 

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA   

julistaa haettavaksi 18.8.2017  klo 15   mennessä. 

 

KAKSI LÄHIHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA TOINTA; 

toisen toimen ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti ja toisen 

kotipalvelu 

(Hetan tiimi). Kotipalvelun toimi, 50 % työaika, työaikaa 

täydennetään tarpeen mukaan.  

 

Luppokotiin ensijaisesti sijoitettava lähihoitaja työskentelee 

Hetassa kunnan vanhainkodissa Luppokodilla. Luppokodissa on 19 

asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika. Työ on kolmivuorotyötä.  

Työtehtävät: hoiva-ja hoitotyötä Luppokodilla. Luppokodilla 

toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asiakkaat  pitkäaikaisessa tai 

lyhytaikaisesa laitoshoidossa. Toimeen valittavan on tarvittaessa 

työskenneltävä myös muissa sosiaalitoimen työtehtävissä.  

 

Lähihoitaja kotipalvelussa (50 % työaika, työaikaa täydennetään 

tarpeen mukaan) työskentelee Hetan tiimissä. Työaika jaksotyöaika, 

työvuorot pääsääntöisesti klo 7.00- 21.00 välillä. Kodinhoitajan 

tehtävänä on avustaa enontekiöläisiä ikäihmisiä ja lapsiperheitä 

arjesta selviytymisessä, kuten henkilökohtaisen hygienian hoidossa, 

ravitsemuksessa, pukeutumisessa, arkipäivän organisoinnissa ja kodin 

siistimisessä. Kotipalvelussa toteutetaan kuntouttavaa työotetta 

asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Toimeen valitun tulee 

tarvittaessa työskennellä myös muissa sosiaalitoimen tehtävissä.   
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Kumpikin työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen  työhön , hyviä 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää 

työotetta.  

Kotipalvelulla on käytössä kunnan auto. Ajokortti  edellytetään 

kotipalveluun sijoitettavalta työntekijältä . Oman auton 

käyttömahdollisuus on suotava.  

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava 

tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytetään että valittava 

on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilönä Valviran rekisteriin. 

Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.   

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. 

Lisätietoja tehtävästä antavat: kotipalvelun lähihoitajan osalta 

sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm, puh 040-559 8367  ja Luppokodin osalta 

vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puh. 040-766 9834. 

Hakemukset molempiin toimiin  tulee toimittaa Enontekiön kunnan 

sosiaalitoimistoon 18.8.2017 klo 15.00 mennessä, osoite Ounastie 

165, 99400 ENONTEKIÖ.  Hakijan tulee liittää hakemukseen 

tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa 

vedota.  

Toimet täytetään neljän kuukauden koeajalla.  

 

Enontekiön hyvinvointilautakunta 

 

 

Määräaikaan mennessä tointa hakivat lähihoitajat Katariina Laakso, 

Jenny-Carita Kankaala, ja Kaisa Ruotsalainen. Yhdistelmä hakijoista 

esityslistan oheismateriaalina. Hakemukset nähtävänä kokoustilassa. 

Kaikki hakijat täyttävät toimen kelpoisuusehdon.  

 

Tiedoksi:  

Hakijat, palkkasihteeri, Luppokodin vastaava hoitaja 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 14 § Toteutumaraportti 30.6.2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että talousarvion 

toteutuman 30.6.2017 perusteella arvioituna perusturvan menoihin 

varattu määräraha tulee alittumaan n. 100 000 €.  Arvio on kuitenkin 

arvio ensimmäisen puolen vuoden toteutuman perusteella ja syksyn 

menot voivat poiketa alkuvuoden toteutumasta, viime vuosina saadun 

kokemuksen mukaan, varsinkin erikoissairaanhoidon osalta, 

huomattavastikin.  

 

Selostus: 

Kunnanhallituksen hyväksymän vuoden 2017 talousarvion 

täytäntöönpano-ohjeen mukaan  

 

” Talouden ja toiminnan seuranta ja raportointi  

Hallintokuntien tulee noudattaa valtuuston hyväksymää talousarviota 

toiminnassaan. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää 

valtuusto talousarviovuoden aikana. Talousarvion toteutumisen 

valvonnasta vastaavat ensisijaisesti vastuuviranhaltijat, jotka 

nimeää se lautakunta, jonka alaisuudessa ovat ao. kustannuspaikan 

määrärahat, investointien määrärahat ja tuloarviot ym. Vastuuvi-

ranhaltijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota talousarvion 

seurantaan ja sitovuuteen, jotta vältytään nettomenojen 

ylitysoikeuksien ym. hakemiselta.  

Lautakunnat valvovat hallintosäännön mukaisesti alaisiaan 

tehtäväalueita ja antavat tarvittaessa sitovia ohjeita määrärahojen 

käytön osalta. Koko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo 

kunnanhallitus.  

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja 

tytäryhtiöiden on toimitettava tarkastus-lautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle päävastuualueittain osavuosikatsaus 

lomakepohjalla, joka löytyy T/Yleinen/Talous/Muut (pohjat ym.)/ 

Osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille 

kolme kertaa vuodessa: tammi–maaliskuulta 11.4. mennessä, tammi-

kesäkuulta 7.8. mennessä ja tammi–syyskuulta 6.10. mennessä. Lisäksi 

päävastuualueiden tulee seurata toteutumista kuukausittain. ” 

 

Perusturvan menoihin varatun talousarvion seurantalomake 

esityslistan oheismateriaalina.  Asian valmistelun aikana 

käytettävissä myös heinäkuun toteutuma, jonka perusteella arvio 

kuten kesäkuun toteutuman perusteella.  

 

Tiedoksi: Khall 

Muutoksenhaku: Kesken 
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Hyvinvointiltk. 15 § Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin hakemus YAMK 

opintojen lähipäivistä palkallisena ja kunnan auton käytöstä 

opiskelumatkoihin 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Keskustelussa katsottiin, että jos opintoja 

tuetaan, tulisi vaatia sitoumus palvelusuhteeseen sitoutumisesta.  

 

Käsittely: 

Berit-Ellen Juuso saapui kokoukseen  asian käsittelyn aikana klo 

17.00. Elli-Marja Kultima  poistui kokouksesta klo 17.02 .  

Lautakunta piti tauon , kokous jatkui klo 17.15. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta siirtää asian käsittelyn syyskuun kokoukseen 

johon mennessä kunnanhallitus henkilöstöohjeen päivityksen 

yhteydessä linjaa asiaa. 

 

Selostus: 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm hakee ylemmän 

ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen lähipäiviä 

palkallisena sekä mahdollisuutta käyttää kunnan autoa 

opiskelumatkoihin Rovaniemelle.  Miia Ahlholm on aloittanut ylempään 

ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot Rovaniemellä 

17.8.2017. Opintojen suuntautumisena on työelämän kehittäminen ja 

esimiestyö. Lähiopetuspäiviä koulutukseen kuuluu aj. 17.8.2017 - 

24.10.2018, yhteensä 31 päivää.   

 

Miia Ahlholmin hakemus, selostus opintojen yleistä tavoitteista ja 

sisällöstä, lähipäivien ja seminaaripäivien aikataulu, 

opetussuunnitelma sekä toteuttamissuunnitelmat syksyn 

opintojaksoista ja opinnäytetyöstä, nähtävinä kokouksessa.  

 

Kunnan nykyisen henkilöstöohjeen mukaan jatko-opinnot tulee 

suorittaa omalla ajalla. Opinnäytetyön on voinut valmistaa kunnan 

työajalla, mikäli työ on tehty sopimuksen mukaan työnantajan 

teettämänä. Johtoryhmä 23.8. käsitteli asiaa: katsottiin että ylempi 

korkeakoulututkinto ainakin Miia Ahlholmin kohdalla hyödyttäisi 

suoraan Ahlholmin työtä ja siten työnantajaa. Pidettiin suotavana 

että kuntatyönantaja voisi kannustaa työntekijöitään ja 

viranhaltijoita opiskelemaan. Johtoryhmä halusi että hallintojohtaja 

valmistelee asiaa niin, että linjaus voidaan tuoda johtoryhmän 

käsittelyyn syyskuun alussa ja että linjaus voidaan viedä 

kunnanhallituksen käsittelyyn henkilöstöohjeen päivityksen 

yhteydessä syyskuussa.  

 

Tiedoksi:  

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm 
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Muutoksenhaku:  

Kesken 
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Hyvinvointiltk. 16 § Asiavirheen korjaaminen; kodinhoitaja Satu 

Elina Laamasen irtisanoutumispäivämäärä 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä asiavirheen korjauksen tässä 

pykälässä siten että Satu Elina Laamaselle myönnetään ero 

kodinhoitajan tehtävästä 1.8.2017 alkaen.  

Selostus: 

Hyvinvointilautakunnan kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan, 

kokous 11.7.2017 6 §, on virheellisesti kirjattu kodinhoitaja Satu 

Elina Laamasen irtisanoutumispäivämääräksi 31.7.2017. Oikea 

irtisanoutumispäivämäärä on 1.8.2017 alkaen. 

Tiedoksi:  

Satu Elina Laamanen, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 17 § Sote ja kiinteistöt 

 

Päätös:  

Hyvinvointilautakunta katsoi yksimielisesti, että selvittelyä 

yksityisten palveluntuottajien kanssa voidaan jatkaa. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta keskustelee asiasta. 

 

Käsittely: 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen oli estynyt. Perusturvajohtaja 

Annikki Kallioniemi esitteli työpajan 17.8.2017 antia.   

 

Selostus: 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen on lupautunut 

hyvinvointilautakunnan kokoukseen alustamaan keskustelun. 

 

Kunnan vanhusten hoiva-asumista tarjoava vanhainkoti; Luppokoti, on 

tiloiltaan nykypäivän käyttöön, epätarkoituksenmukainen.  Kunnan 

keskustaajamassa tarvittaisiin enemmän ns. senioriasuntoja 

ikäihmisille jotka hyötyvät lyhyistä matkoista palveluihin ja 

mahdollisuudesta saada tarvittaessa useita kertoja päivässä 

kotipalvelua. Karesuvannossa halutaan asuntoja ja palveluja joiden 

turvin Karesuvannon ja Käsivarren alueella asuvat voivat asua 

kotiympäristössään myös paljon apua tarvitessaan.   

Konsernin kehittämispaja näitä teemoja käsitellen pidettiin 

17.8.2017. Työpajaan osallistui luottamushenkilöitä ja 

viranhaltijoita.   

Hyvinvointilautakunnan edustajina työpajaan osallistuivat 

puheenjohtaja Jaakko Alamattila ja jäsen Berit-Ellen Juuso.  

Kunnan johtoryhmä päätti kokouksessaan 23.8. asettaa työryhmän 

jatkamaan asian valmistelua. 

 

Tiedoksi: 

Khall 

 

Muutoksenhaku:  

Asia kesken, ei muutoksenhaku ohjetta.
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Hyvinvointiltk. 18 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös:  

Merkitään tiedoksi. 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 22.8.2017 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Kodinhoitajan valinta määräajaksi Karesuvannon kotipalveluun 

ajalle 31.7.2017 – 31.12.2017 

Hakuprosessin asiakirjat ja sosiaaliohjaajan päätös nähtävillä 

kokouksessa. 

 

Kotipalveluhenkilöstön osallistuminen kirjaamisvalmentajien 

valmennus ajalla 3.5.- 14.6.2017 

- Kotipalveluhenkilöstöstä lähihoitaja Tiina Korkalo, lähihoitaja 

Sirpa-Liisa Korva ja sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm ovat suorittaneet 

Kansa-koulu –hankkeen kirjaamisvalmentajien valmennukseen (42 h). 

Kirjaamisvalmennuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaalihuollon 

kirjaamiskäytäntöjä ja parantaa asiakastiedon hyödynnettävyyttä.   

Koulutuksen todistukset nähtävillä kokouksessa. 

Sodankylän kunta/ Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto 

19.5.2017 

- 9 § Kokeilu eläinlääkintähuollon arkipäivystyksen järjestämisestä 

yhtenä alueena  

 

Sodankylän kunta/ Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto 

19.5.2017 

- 11 § Subventioiden poistaminen ei-pysyvästi alueella toimivilta 

rekikoiratoimijoilta  

 

Päätös/ kunnanjohtaja 13.6.2017 

- Laajennetut oikeuden web-tallennukseen 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.7.2017 

 

Valvira 1.8.2017 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

Valvira 1.8.2017 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta  
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Valvira Dnro V/55767/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

 

Valvira Dnro V/56123/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen 

nimenmuutokset 

 

Aspa 11.8.2017 

- Aspa Palvelut Oy:n palveluiden hinnat vuonna 2018 

 

Ikäinstituutti 

- Vie vanhus ulos 5.9.- 5.10.2017  
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Hyvinvointiltk. 19 § Lähihoitaja Soile Kantolan irtisanoutuminen 

1.9.2017 alkaen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta myöntää Soile Kantolalle eron lähihoitajan 

toimesta hakemuksen mukaisesti.  

 

Hyvinvointilautakunta kiittää Soile Kantolaa arvokkaasta työstä 

Enontekiön kunnassa ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä. 

 

Selostus: 

Lähihoitaja Soile Kantola on toiminut Toimintakeskus Hyrylässä 

ohjaajan (90 % kokoaikaisesta työajasta) tehtävässä. Hän on 

irtisanoutunut 7.8.2017 saapuneella ilmoituksella. 

Irtisanoutumisilmoitus nähtävissä kokouksessa.  

 

Tiedoksi:  

Soile Kantola, palkkasihteeri, Hyrylä 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus
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Hyvinvointiltk. 20 § Tuija Parviaisen sijoittaminen toimintakeskus 

Hyrylän ohjaajan toimeen ja vammaispalvelulain mukaisen 

henkilökohtaisen avun tehtäviin  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta sijoittaa Tuija Parviaisen toistaiseksi 

Hyrylän osa-aikaisen ohjaajan; työaika 90 % kokoaikaisesta 

työajasta, tehtävään toimintakeskus Hyrylään. 

Tuija Parviaisen työaika on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Hän 

työskentelee Vammaispalvelulain § 8 c – mukaisen henkilökohtaisen 

avun tehtävissä 10 % työajastaan.  

 

Selostus: 

Mielisairaanhoitaja Tuija Parviainen on ollut sijoitettuna 

määräaikaisesti Hyrylän osa-aikaisen ohjaajan(90 % kokoaikaisesta 

työajasta) tehtävään 31.8.2017 saakka. Hän on tehnyt 10 % 

työajastaan Vammaispalvelulain 8 c-kohdan mukaisen henkilökohtaisen 

avun tehtäviä. Vaikeavammaisilla on oikeus saada henkilökohtaista 

apua, paitsi perustarpeisiin, myös vapaa-ajan viettoon, ja 

sosiaaliseen osallistumiseen. Henkilökohtaisen avun kunta voi 

järjestää omana toiminta tai ostopalveluna.   Tuija Parviainen on 

antanut suostumuksensa järjestelyyn.  

 

Tiedoksi:  

Tuija Parviainen, palkkasihteeri, Hyrylä 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 21 § Lähihoitajan toimen, ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti, julistaminen haettavaksi  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta julistaa toistaiseksi voimassa olevan, 

työsopimussuhteisen lähihoitajan toimen haettavaksi. Ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti. Tarvittaessa toimeen valittava on 

velvollinen työskentelemään myös muissa sosiaalitoimen 

työtehtävissä.  

 

Selostus: 

Luppokodin lähihoitajan toimeen ensisijaisesti otettu on siirretty 

toimintakeskus Hyrylän ohjaajan tehtävään. Tällöin Luppokodille 

tarvitaan hänen tilalleen lähihoitaja. Luppokodilla on 16 

pitkäaikaista ja 3 lyhytaikaista hoitopaikka ja alkuvuonna paikat on 

pääsääntöisesti olleet täynnä, jolloin Luppokodin henkilöstön 

kokonaismäärää ei voida vähentää. Luppokodilla on 14 lähihoitajan 

tointa, joista yksi on osa-aikainen; (50 %) kokoaikaisesta 

työajasta. 

 

Hallintosäännön mukaan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 

otettavasta päättää lautakunta.  

 

Tiedoksi:  

Luppokodin vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointilkt. 22 § Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja 

taloussuunnitelmaa vuosille 2018 - 2020 ja talousarviota vuodelle 

2018 varten 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan seuraavin lisäyksin: 

- Kunnan vaikutusmahdollisuudet perusterveydenhuollon 

järjestämiseen tulee turvata. 

- Terveydenhuollon laatu ei saa heiketä, päinvastoin sen tulisi 

parantua.  

 

Merkittiin, että tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

 

Käsittely: 

Berit Ellen Juuso esitti, että kunnan tulisi tuoda esille sitä että 

kunnalla tulee olla vaikutusmahdollisuus sairaanhoitopiirin 

palveluihin.  

Outi Kurkela esitti, että kunta lausuisi: terveydenhuoltopalvelujen 

laadun tulisi parantua, pelkona on että palvelut heikkenevät.   

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta tekee esityksen lausunnoksi 

kunnanhallitukselle. Hyvinvointilautakunnan lausunto lähetetään 

aikataulusyistä ehdollisena Lapin sairaanhoitopiirille.   Tämä 

pykälä tarkistetaan kokouksessa.  

 

Hyvinvointilautakunta esittää lausunnoksi seuraavaa: 

 

Enontekiön ja Muonion kunnat ovat päättäneet siirtää 

perusterveydenhuollon Lapin sairaanhoitopiirille.  

Kunta toivoo, että asiakaskeskeisten, vaikuttavien ja 

taloudellisesti tehokkaiden, hoitoketjujen ja hoitokäytäntöjen 

kehittäminen on ajankohtaista huomioiden perusterveydenhuollon 

siirron antamat mahdollisuudet. Integraatiota sosiaalipalveluihin 

tulee myös kehittää erityisesti paljon tukea tarvitsevien 

asiakkaiden palveluissa; mm. toimintakyvyltään heikentyneet 

vanhukset, vaikeasti vammaiset henkilöt, pitkäaikaissairaat, jotka 

sekä sosiaali-, että terveydenhuollon asiakkaita. 

 

Kunnan talouden tasapainon kannalta on tärkeää että 

terveydenhuoltomenot eivät nouse. Parasta olisi jos tämä voitaisiin 

aikaansaada kuntalaisten vähentyneellä sairaanhoitopalvelujen 

kysynnällä. Kunta pyrkii omalta osaltaan edistämään kuntalaisten 

terveyttä ja esittää, että Lapin sairaanhoitopiiri osallistuu tähän 

työhön.  

 

Psykiatrisen sairaanhoitajan kustannusten jako tulisi tapahtua 

käyntimäärien suhteessa. 
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Rajayhteistyötä Norjan ja Ruotsin kanssa tulee kehittää. Norjan 

osalta olemassa olevat sopimukset erikoissairaanhoitoon toiseen 

maahan hakeutumisesta tulisi tarkistaa ja myös Tromssan kanssa 

solmia sopimus. Riittävä tiedotus palveluista toisessa pohjoismaassa 

tulisi järjestää sähköisesti.  

 

Saamenkielisten palvelujen järjestämisen osalta toivotaan edelleen 

kehittämistyötä.  

 

Ensihoidossa pitkät matkat ja hajanainen asutus, vaativat tarkkuutta 

ja ammattitaitoa.  Rajayhteistyön kehittäminen ensihoidossa ja 

hätäkeskustoiminnassa on osaltaan Lapin sairaanhoitopiirin 

vastuulla. 

 

Selostus: 

Lapin sairaanhoitopiiri pyytää vuosittain jäsenkunnilta esitykset 

talous- ja toimintasuunnitelmaa varten.  Lausuntopyyntö ja sen 

liitteet esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Khall 

 

Muutoksenhaku:  

Kesken 
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Hyvinvointiltk. 23 § Esityksen tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän vuoden 2018 talousarviota varten 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta tekee esityksen lausunnoksi 

kunnanhallitukselle. Hyvinvointilautakunnan lausunto lähetetään 

aikataulusyistä ehdollisena Lapin sairaanhoitopiirille.   Tämä 

pykälä tarkistetaan kokouksessa.  

 

Enontekiön hyvinvointilautakunta esittää lausunnoksi seuraavaa: 

 

Enontekiön kunta hankkii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymästä 

tutkimus- ja kuntoutuspalvelua ja asumispalvelua. Muutoksia kunnan 

hankkimien palvelujen määrään ei ole suunnitteilla. 

Hyvinvointilautakunta valtuuttaa sosiaalitoimen viranhaltijat 

antamaan tarkan arvion v. 2018 hankituista palveluista. 

 

Enontekiön kunta tarvitsee laadukkaita erityisosaamisen palveluita 

paikkakunnan lähipalvelujen tueksi. Kolpeneella toteutettavien 

tutkimus- ja kuntoutusjaksojen lisäksi toivotaan myös paikkakunnalla 

toteutettavia kuntoutusneuvolakäyntejä muutaman vuoden välein. 

Kuntoutusneuvolat paikkakunnalla mahdollistavat verkottumisen ja 

tutustumisen paikkakunnan olosuhteisiin ja palveluihin. 

 

Työnjakoa ja yhteistyötä paikkakunnan lähipalvelujen ja 

erityispalvelujen välillä tulee edelleen kehittää taloudellisesti 

tehokkaiden ja vaikuttavien palvelujen turvaamiseksi.   

 

Kunnan talouden kannalla on tärkeää että suoritehinnoissa ei tapahdu 

nousua.    

 

Selostus: 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta 

esityksiä vuoden 2018 talousarviota varten. Lausuntopyyntö 

esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Khall 

 

Muutoksenhaku:  

Kesken 
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Hyvinvointiltk. 24 § Tilanneselvitys kutsutaksikuljetuksista 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta katsoi, että linjojen määrää ja kohteita 

voidaan tarkastella ensi kesänä nykyisen sopimuskauden päätyttyä.  

Kilpailutukseen tulisi saada uusia osallistujia eli tarjouspyynnöstä 

tulisi tiedottaa laajemmin.  

 

Päätösehdotus: (sosiaaliohjaaja)  

Hyvinvointilautakunta käy tilanneselvityksen jälkeen 

evästyskeskustelun kutsutaksiliikenteestä talousarvioesitystä 

varten. 

 

Selostus: 

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt kutsutaksiliikennettä 

kokouksessaan 11.7.2017,8 § lautakunnan jäsenten esille ottamissa 

asioissa. 

 

Päätös: 

Lautakunnan seuraavaan kokoukseen valmistellaan selvitys kunnan 

kutsutaksilla järjestämän joukkoliikenteen tarpeesta, nykyisestä  

käytöstä ja kustannuksista talousarvioesitystä varten.  

Selvitetään vaihtoehdot miten sivukyläläisten asiointi voidaan 

järjestää.  

 

Keskusteltiin kuljetuspalvelusta: 

Olisi hyvä, että Kultimasta ja Pousujärvestä olisi joukkoliikenne, 

kutsutaksi kerran viikossa. Elli-Marja Kultima katsoi, että kylistä 

voisi olla kuljetus kerran viikossa. Tulisi huomioida että 

sivukylissä oleville joukkoliikenteellä merkitystä vireystilan  

 

vahvistamiseksi.  

 

Tilanneselvitys esitellään kokouksessa. 

 

---- 

Seuraava kokous 26.9.2017. Kokous alkaa klo 14.00. Varajäsenen nimi 

tulee ilmetä esityslistasta. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälät 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 

§:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

 

Pykälät: 14, 15, 17, 22, 23 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 12, 13, 16, 19, 20, 21 

 

 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 kunnanhallitus  

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi  

 

Pykälät: 12, 13, 16, 19, 20, 21 

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaati-  

muksen sisältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen 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, alku-

peräisenä 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 

aukiolo-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 

tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 

ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 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 valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 

eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään  

peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on 

muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 

vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen 

(Tuomioistuinmaksulaki).  

 

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 


