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ASIALISTA  

 

 

19 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

20 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

 

21 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 

 

22 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2017 

 

23 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevai-

suuden vaihtoehdon valinta 

 

24 Tehostetun palveluasumisen yksikön ja palveluasumiseen soveltuvien se-

nioriasuntojen rakentamisen aikataulutuksen muuttaminen 

 

25 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 19 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Birgitta Eiran tilalla on 

Virpi Labba. Piia Juuson tilalle on kutsuttu Satu-Marja Eira-Keskitalo. San-

teri Kirkkala ei ole paikalla. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Unto Kul-

timan tilalla on Alpo Peltovuoma ja Hannu Rannan tilalla Oula-Matti Palojär-

vi. Puheenjohtaja totesi, että tällä hetkellä paikalla on 15 valtuutettua, 

joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Päätös 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 26.9.2018 ja toimitettu 

samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle 

ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset. 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 

 

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 20 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila ja Taru 

Mäkitalo. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielises-

ti. 

 

Käsittely 

Leena Palojärvi esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamatti-

laa ja Helinä Hautamäki Taru Mäkitaloa.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

10.10.2018 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine vali-

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 21 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli henkilöstöraportin keskeiset koh-

dat.  

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 1.9.2018 § 173 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli henkilöstöraportin keskeisen sisäl-

lön. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2017 ja toimittaa 

sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus  

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 on liitteenä. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstökoordinaattori, vastaava toimis-

tosihteeri 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei Vaikutuksia. 

 

Liite  

1  Henkilöstöraportti 2017  
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Kvalt 22 Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2017 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 17.9.2018 § 190  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vastauksen arviointikerto-

muksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi.  

 

Selostus  

 

Tarkastuslautakunta on antanut vuodelta 2017 arviointikertomuksen ja kiinnit-

tänyt siinä huomiota asioihin, joiden osalta kunnanhallituksen tulee antaa 

vastine. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Oheismateriaali  

1 Arviointikertomus 2017 (jaettu kunnanvaltuuston 13.6.2018 kokousmateriaa-

leissa.) 

 

Liite  

2 Vastine arviointikertomukseen 

 

Tiedoksi 

Tarkastuslautakunta 
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Kvalt 23 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tu-

levaisuuden vaihtoehdon valinta 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 2.7.2018 § 142  

Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 16.5.2018 ja 

13.6.2018 laillisiksi ja panna ne täytäntöön lukuun ottamatta valtuuston pää-

töstä 13.6.2018 § 14 (Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toimin-

ta sekä tulevaisuuden vaihtoehdon valinta) siltä osin kun se koskee Luppoko-

din myyntiä. Perustelu: Kunnanvaltuuston hyväksymän Enontekiön kunnan hallin-

tosäännön 19 §:n kohdan 2 mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

teissa kiinteän omaisuuden myymisestä. 

Kunnanhallitus päättää palauttaa kunnanvaltuuston päätöksen 13.6.2018 § 14 

(Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevaisuuden 

vaihtoehdon valinta) siltä osin kun se koskee Luppokodin myyntiä valtuustolle 

uudelleen käsiteltäväksi, koska päätös on vastoin kunnanvaltuuston hyväksymää 

kunnan hallintosääntöä. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus päät-

tää tarvittaessa nykyisen Luppokodin kiinteistön myynnistä osana kokonaisuut-

ta hallintosäännön toimivaltamääräykset huomioiden.  

 

Selostus 

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätös-

ten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on 

syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt 

toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on 

jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuus-

ton uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä 

niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 16.5.2018 ja 13.6.2018 ja käsitel-

lyt seuraavat asiat: 

 

Kv 16.5.2018 

6 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

7 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

8 § Luottamushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut 
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9 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kv 13.6.2018 

10 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

11 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät 

muutokset 

12 § Varavaltuutetun kutsuminen valtuustoon ja valinnat muihin toimielimiin 

sekä uuden varavaltuutetun määrääminen 

13 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

14 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevai-

suuden vaihtoehdon valinta 

15 § Arviointikertomus 2017 

16 § Vuoden 2017 tilinpäätös 

17 § Joukkoliikenne ja saavutettavuus 

18 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei tunnistettu vaikutuksia täytäntöönpanopäätöksessä. 

 

 

Kunnanvaltuusto 13.6.2018 § 14 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön kunta hankkii nykystandardit täyttä-

vän tehostetun hoivan kiinteistön nykyisen Luppokoti-kiinteistön tilalle si-

ten, että kunta on kiinteistössä vuokralla. Uusi kiinteistö voi sisältää se-

nioriasuntoja ja muita sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsemia tiloja.  

Kunnanhallitus tuo valtuustolle tiedoksi ja päätettäväksi nykyisen Luppokodin 

kiinteistön myynnin tarvittaessa osana kokonaisuutta. 

 

Kunnanvaltuusto teki periaatepäätöksen kunnan oman palvelutuotannon jatkami-

sesta 1.1.2020 asti tehostetun palveluasumisen yksikkönä, mikäli valtakunnal-

linen sote-uudistus toteutuu suunnitellusti.  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun 

tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen kunnanvaltuustossa.  

Kunnanvaltuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään muista asiakokonaisuu-

teen liittyvistä toimista hallintosäännön määräykset huomioiden. 

Kunnanvaltuusto myönsi perusturvan toimialalle ylitysoikeuden 35.000 euroa 

vuoden 2018 talousarvioon hankinnan suunnittelun ja toteuttamisen konsultoin-

tipalvelun ostamiseksi. Ylitys katetaan tarvittaessa talousarvion 2018 yli-

jäämäarviota pienentämällä.   

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätökseen kunnanvaltuuston ponnen: Väistötilojen 

aikana vanhukset hoidetaan Enontekiöllä eikä lähdetä hajasijoittamaan ympäri 

Lappia. 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 22.20-22.40, minkä jälkeen puheen-

johtajat suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla lukuun ottamatta Unto Kultimaa ja Juha-Pekka Mäntyvaaraa, jotka ovat 

poistuneet kokouksesta tauon aikana.  
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Käsittely 

Kunnanjohtaja ja kehitysjohtaja esittelivät asiaa. Keskustelun kuluessa tek-

ninen johtaja vastasi valtuutettujen kysymyksiin. Puheenjohtaja esitti, että 

päätetään asiasta kohta kerrallaan, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Kohta 1:  

Keskustelun jälkeen Jaakko Alamattila, Leena Palojärvi, Outi Kurkela ja Pent-

ti K. Keskitalo kannattivat kunnanhallituksen esitystä.  

Birgitta Eira esitti, Enontekiön kunta hankkii nykystandardit täyttävän te-

hostetun hoivan kiinteistön nykyisen Luppokoti-kiinteistön tilalle siten, 

että uusi kiinteistö voi sisältää senioriasuntoja ja muita sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen tarvitsemia tiloja. Esitystä ei kannatettu.  

Puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran esitystä ei ole kannatettu ja se on 

kannattamattomana rauennut. 

 

Kohta 2: 

Jaakko Alamattila kannatti kunnanhallituksen esitystä.  

Birgitta Eira esitti, että kunnanhallitus tuo valtuustolle tiedoksi ja pää-

tettäväksi nykyisen luppokodin kiinteistön myynnin tarvittaessa osana koko-

naisuutta. Taru Mäkitalo ja Elli-Maria Kultima kannattivat esitystä.  

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että  

koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, suoritetaan  

nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen  

esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran  

esitystä, jota Taru Mäkitalo ja Elli-Maria Kultima ovat kannattaneet, äänes- 

tävät ”EI”. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) ”JAA”-ääntä (Alamattila Jaak-

ko, Alatörmänen Seppo, Palojärvi Leena, Kirkkala Santeri, Kurkela Outi, Näk-

käläjärvi Janne) ja yksitoista (11) ”EI” –ääntä (Eira Birgitta, Hautamäki 

Helinä, Juuso Piia, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti K., Kultima Elli-Marja, 

Kultima Unto, Mäkitalo Taru, Mäntyvaara Juha-Pekka, Palojärvi Oula-Matti, 

Heikura Mika), joten puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran esitys on tul-

lut valtuuston päätökseksi.  

 

3 kohta: 

Leena palojärvi kannatti muuten esitystä, mutta viimeinen lausu kuuluisi:  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun 

tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen kunnanvaltuustossa.  

Seppo Alatörmänen, Taru Mäkitalo, Birgitta Eira, Piia Juuso, Elli-Maria Kul-

tima ja Jaakko Alamattila kannattivat esitystä.  

Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä em. lisäyksen yksimielises-

ti, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 

 

Kohta 4:  

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että tämä poistetaan tarpeettoma-

na. Esitystä ei kannatettu.  

Puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran esitystä ei ole kannatettu ja se on 

kannattamattomana rauennut. 

 

5 kohta:  

Kunnanhallituksen esityksen mukaan.  

 

Lopuksi puheenjohtaja esitti, että kunnanvaltuusto hyväksyy päätökseen kun-

nanvaltuuston ponnen: Väistötilojen aikana vanhukset hoidetaan Enontekiöllä 
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eikä lähdetä hajasijoittamaan ympäri Lappia, minkä valtuusto hyväksyi yksi-

mielisesti. 

  

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 4.6.2018 129 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että Enonte-

kiön kunta hankkii nykystandardit täyttävän tehostetun hoivan kiinteistön 

nykyisen Luppokoti-kiinteistön tilalle siten, että kunta on kiinteistössä 

vuokralla. Uusi kiinteistö voi sisältää senioriasuntoja ja muita sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tarvitsemia tiloja.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus päättää tar-

vittaessa nykyisen Luppokodin kiinteistön myynnistä osana kokonaisuutta hal-

lintosäännön toimivaltamääräykset huomioiden.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee periaatepää-

töksen kunnan oman palvelutuotannon jatkamisesta 1.1.2020 asti tehostetun 

palveluasumisen yksikkönä, mikäli valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu 

suunnitellusti.  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun 

tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituk-

sen päättämään muista asiakokonaisuuteen liittyvistä toimista hallintosäännön 

määräykset huomioiden. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää perusturvan toimi-

alalle ylitysoikeuden 35.000 euroa vuoden 2018 talousarvioon hankinnan suun-

nittelun ja toteuttamisen konsultointipalvelun ostamiseksi. Ylitys katetaan 

tarvittaessa talousarvion 2018 ylijäämäarviota pienentämällä.   

Käsittely 

Merkitään, että kehitysjohtaja Hannu Autto ja tekninen johtaja Kimmo Lämsä 

olivat paikalla asiantuntijoina selvittämässä asiaa.  

Kunnanjohtaja kävi läpi tehdyn yritysvaikutusten arvioinnin, jonka mukaan 

vaikutukset ovat positiiviset.  

Kunnanhallitus piti tauon klo 11.05-11.17, minkä jälkeen puheenjohtaja suo-

ritti nimenhuudon ja totesi kaikkien ennen taukoa paikalla olleiden olevan 

paikalla lukuun ottamatta Ulla Keinovaaraa, joka poistui kokouksesta tauon 

aikana.   

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila ja Outi Kurkela kannattivat päätöseh-

dotusta.  

Todettiin, että lisätään selostusosaan maininta tehdystä yritysvaikutusten 

arvioinnista.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunta 

hankkii nykystandardit täyttävän tehostetun hoivan kiinteistön nykyisen Lup-

pokoti-kiinteistön tilalle siten, että kunta on kiinteistössä vuokralla. Uusi 
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kiinteistö voi sisältää senioriasuntoja ja muita sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen tarvitsemia tiloja.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus päättää tar-

vittaessa nykyisen Luppokodin kiinteistön myynnistä osana kokonaisuutta hal-

lintosäännön toimivaltamääräykset huomioiden.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee periaatepää-

töksen kunnan oman palvelutuotannon jatkamisesta 1.1.2020 asti tehostetun 

palveluasumisen yksikkönä, mikäli valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu 

suunnitellusti.  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun 

tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituk-

sen päättämään muista asiakokonaisuuteen liittyvistä toimista hallintosäännön 

määräykset huomioiden. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää perusturvan toimi-

alalle ylitysoikeuden 35.000 euroa vuoden 2018 talousarvioon hankinnan suun-

nittelun ja toteuttamisen konsultointipalvelun ostamiseksi. Ylitys katetaan 

tarvittaessa talousarvion 2018 ylijäämäarviota pienentämällä.   

Selostus 

Perusturvalautakunta asetti v.2015 vanhusneuvoston aloitteesta työryhmän poh-

timaan tehostetun palveluasumisen järjestämistä. Työryhmä päätyi esittämään 

Luppokodin Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon korvaamista tehostetulla 

palveluasumisella ajanmukaisissa tiloissa.  Kunnanvaltuusto hyväksyi talous- 

ja toimintasuunnitelmassaan Luppokodin tilojen korvaamisen suunnitteluun mää-

rärahan vuodelle 2018. 

Enontekiön kunnassa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti 2020 luvulta al-

kaen. Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaita kunnassa on 2030-2040 -luvuilla 

nykyiseen nähden kaksinkertainen määrä, n. 400 henkilöä. Valtakunnallisen 

ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan tehostettua palveluasumista 

tulisi olla tarjolla 5-6 %:lle yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautista hoiva-

asumista tarvittaisiin Enontekiöllä noin 20-24 henkilölle.  Oletuksena on, 

että valtaosa tehostettua palveluasumista tarvitsevista haluaa palvelun koti-

kunnassa. 

Valtakunnallisesti pyritään mahdollistamaan kotona asuminen mahdollisimman 

pitkään tukemalla ikääntyneen väestön toimintakykyä ja asumisolosuhteista 

sekä huolehtimalla ikääntyneen väestön kuntoutuksesta ja hyvästä terveyden-

huollosta. Kotihoitoa tuetaan omaishoitoa kehittämällä.  Myös kotona asumista 

tukevia palveluita - kotihoitoa, päivähoitoa ja lyhytaikaishoitoa – pyritään 

kehittämään ja lisäämään. 

Sosiaalipalvelut siirtyvät maakuntahallinnolle hallituksen esityksen mukaan 

1.1.2020 alkaen. Valmistelussa olevan sote-lainsäädännön perusteella suurim-

mat huolet ja riskit kunnalle liittyvät erityisesti seuraaviin asioihin: 

- palvelujen saatavuus ja palvelutaso enontekiöläisille ja erityisesti se, 

mitkä palvelut ovat saatavissa jatkossa lähipalveluina Enontekiöllä,  

- palvelujen tuottamiseen liittyvät sekä soten että tukipalveluiden työ-

paikat jatkossa Enontekiöllä, 
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-   kiinteistöriski eli tällä hetkellä soten käytössä olevien kiinteistöjen 

tulevaisuus, mitkä ovat käytössä 1.1.2020 jälkeen ja mitkä eivät ole ja 

kuinka kauan kiinteistöjä Enontekiön kunnalta vuokrataan (lakivalmiste-

lussa maininta: siirtymäsäännösten velvoite vähintään 3 vuotta + voidaan 

pidentää yhdellä vuodella. Siirtymäajan jälkeen maakuntahallinto vuokraa 

tarvitsemansa toimitilat). Mitä Enontekiön kunnalle jääville ja mahdol-

lisesti käytöstä poistuville kiinteistöille tehdään (purku ja purkukus-

tannukset) ja 

- kunnan talouden ennakoiminen ja sitä kautta muiden kuin soten eli kun-

nalle jäävien palveluiden järjestämiskyky ja kunnan elinvoima sote- ja 

maakuntauudistuksen jälkeen. 

 

Uudistukseen liittyvään valinnanvapauden lisäämiseen, mutta myös erilaisten 

tuotantomuotojen (maakunta, yksityinen, järjestöt) vaihtoehtojen jo tapahtu-

neeseen lisäämisen seurauksen yksityiset sote-toimijat ovat vahvistaneet tar-

jontaansa erilaisissa sote-palveluissa ja tehneet niihin liittyen investoin-

teja eri puolille Suomea ja Lapin maakuntaa.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedon mukaan jo vuonna 2016 lähes puolet 

ikäihmisten tehostetussa palveluasuvista asui yksityisen palvelutuottajien 

yksiköissä.  

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä lainsäädännöstä eduskunnan on mää-

rä päättää kesän 2018 aikana.  

Enontekiön kunnassa on keskusteltu Luppokodin tilanteesta osana valtakunnal-

lista sote-uudistusta vuosien 2017 ja 2018 aikana. Asiasta on järjestetty 

kuntakonsernin kehittämispajat 17.8.2017, 8.11.2017 ja 18.12.2017 sekä kun-

nanvaltuuston seminaari 20.12.2017. Kunnanhallitus on 11.12.2017 käynyt eväs-

tyskeskustelun sote-kiinteistöistä.  Asia on ollut yhtenä aiheena kaikille 

avoimissa (striimattu) kuntalaisfoorumissa 13.2.2018 ja valtuustoseminaarissa 

4.4.2018. Kuntakonsernin kehittämispajassa mukana on ollut luottamushenkilöi-

tä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä henkilöstön edustajia. Kunnanhalli-

tus on 15.1.2018 antanut kunnanjohtajalle valtuudet käydä neuvotteluja yksi-

tyisten palveluntuottajien ja yksityisten rakennuttajien kanssa (Attendo, 

Mehiläinen, Kuusikkoaho).  Samassa yhteydessä kunnanhallitus on pyytänyt hy-

vinvointilautakuntaa valmistelemaan palvelusetelin.  

Hyvinvointilautakunta on 22.3.2018 hyväksynyt palvelusetelimallin ja palve-

lusetelin sääntökirjan sekä todennut, että palvelusetelimalli ja palvelusete-

lin sääntökirja otetaan käyttöön jos kunta päättää ottaa käyttöön palve-

lusetelin.  

Valmistelun etenemistä on edelleen esitelty elinvoimalautakunnassa 14.12.2017 

ja 20.3.2018. Luppokodilla on järjestetty tilannekatsaus valmistelusta helmi-

kuussa 2017 ja Luppokodin henkilöstölle on järjestetty infotilaisuus 

22.3.2018. Lisäksi 27.3.2018 Luppokodilla on järjestetty aiheesta keskustelu-

tilaisuus; 13.4.2018 on pidetty Luppokodin henkilökunnan kanssa alustava ti-

latarvekartoitus. 

Asiasta on keskusteltu johtoryhmässä (viimeksi 28.5.2018) ja valmisteltu työ-

ryhmässä, johon ovat kuuluneet kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, perusturvajoh-

taja tekninen johtaja ja kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja. 

Lisäksi on käyty tutustumassa toimintaan yksityisten palveluntuottajien toi-

mipisteissä mm. valtuutetut ja virkamiesjohto Inarissa, kehitysjohtaja Joen-
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suussa, perusturvajohtaja ja kehitysjohtaja Kauhavalla sekä Luppokodin henki-

löstöä Rovaniemellä.  

Valmistelun aikana vaihtoehdoiksi on muotoutunut: 

1. Yksityinen SOTE-toimija rakentaa Luppokodin korvaavan rakennuksen ja 

sitoutuu palvelutuotannon aloittamiseen kunnassa. Luppokodin henkilöstö 

siirtyy liiketoimintasiirrossa yksityisen toimijan palvelukseen. Kunta 

sitoutuu ottamaan käyttöön palvelusetelimallin. 

 

2. Kunnan oma palvelutuotanto jatkaa yksityisen omistamissa, kunnan vuok-

raamissa, tiloissa. Koska tilat rakennetaan kunnan vuokrakäyttöön, jär-

jestely tulkitaan kiinteistön osalta julkiseksi hankinnaksi ja se edel-

lyttää kilpailutusta. 

 

3. Kunta rakennuttaa asumispalveluyksikön ja järjestää siinä palvelut kun-

nan omana tuotantona.  

 

4. Kunta peruskorjaa Luppokodin tilat 

 

5. Ei tehdä mitään. 

 

Oheismateriaalina on yhteenveto vaihtoehtojen keskeisimmistä vahvuuksista ja 

heikkouksista.  

Hyvinvointilautakunta on 25.4.2018 § 37 päättänyt kannanottonsa tehostetun 

palveluasumisen järjestämiseen ja tehostetun palveluasumisen tiloihin. Hyvin-

vointilautakunta totesi, että se on ympärivuorokautisen hoiva-asumisen tilo-

jen ja tuotannon kilpailutuksen kannalla, jotta vaihtoehdot olisivat vertail-

tavissa. Vasta kilpailutuksen jälkeen tehtäisiin päätös asiassa. 

Hyvinvointilautakunnan päätös 25.4.2018 § 37 on nähtävillä kokouksessa ja 

löytyy kunnan kotisivulta: https://enontekio.fi/kunta-ja-

hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/hyvinvointilautakunta/ 

 

Nykyisen lainsäädännön ja lupa- ja valvontaviranomaisen (Valvira) valvontaoh-

jeen mukaan Luppokodin kiinteistön tilat eivät ole soveltuvia nykyiseen käyt-

töön. Tämän on todennut myös Lapin aluehallintovirasto ohjaus-, valvonta- ja 

tarkastuskäynnillä 22.10.2015.  

Luppokodin tilat eivät ole ikälain mukaisesti riittävät eivätkä esteettömät. 

Tämä tulee huomioida suunniteltaessa muita vaihtoehtoja. Luppokodin toimiti-

lat eivät ole suunniteltu nykyiseen käyttötarkoitukseensa. Asuinhuoneet ovat 

liian ahtaat ja varastotilat ovat toimintaan nähden riittämättömät. Toimiti-

lojen epäkäytännöllisyys ja soveltumattomuus nykyiseen toimintaan vaikeuttaa 

hoivatyötä. 

Luppokodin peruskorjaus ei ole vaihtoehto seuraavista syistä. Luppokodin 

kaikki rakennustekniset (mm. lämmöneristys- ja palotekniset) ja talotekniikan 

(LVI- , sähkö- ja automatiikka) asiat tulee tehdä tämän päivän vaatimukset 

täyttäväksi. Käytännössä rakennuksesta jäisi purkutöiden jälkeen jäljelle 

kantava tiilinen ulkoseinien sisäkuori ja suoran osan kattoristikot. Katto-

ristikoiden ongelmana on se, että mahtuvatko iv-kanavat kulkemaan ullakkoti-

https://enontekio.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/hyvinvointilautakunta/
https://enontekio.fi/kunta-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/hyvinvointilautakunta/


ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              3.10.2018 14 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

lassa sillä alaslaskuun ne eivät mahdu. Lattialaatan roilotuksia tehtäisiin 

arviolta 10% lattia-alasta (viemärit), remontilla ei päästä eroon ns. va-

lesokkelirakenteesta, mikä on alapohjan kosteusriski. Jäljelle jääneet kanta-

vat rakenteet (käytännössä ulkoseinät ja kantavat väliseinät) rajoittavat 

uusien tilojen mitoitusta ja suunnittelua. Tämä rajoittaa tehokasta tilasuun-

nittelua.  

Em. perusteilla Luppokodin kiinteistö tarvitsee nykystandardit täyttävän kor-

vaavan rakennuksen. Maakuntauudistuksen jälkeen kuntien rooli ja ydintehtävät 

muuttuvat ratkaisevasti. Jatkossa vanhusten laitoshoito tai tehostetun hoivan 

palvelujen järjestäminen eivät kuulu kuntien ydintehtäviin. Enontekiön kun-

nalla on mahdollisuus käyttää jatkossa investointivaransa tuleviin ydintehtä-

viinsä, mikäli kunta ei investoi uuteen asumispalveluyksikköön. 

Luppokodin kiinteistön korvaaminen nykystandardit täyttävällä rakennuksella 

ilman kunnan omaa kiinteistöinvestointia jättää jäljelle vaihtoehdot 1 ja 2. 

Yksityisen sote-toimijan kanssa tehtävä yhteistyö ja palvelusetelimallin 

käyttöönotto toisi säästöjä sekä kunnalle että asukkaille, mutta säästöt jää-

vät pieniksi toiminnan käynnistyessä aikaisintaan syksyllä 2019 (sote-

uudistuksen toteutuessa 1.1.2020). Toisaalta liiketoimintasiirto yksityiselle 

toimijalle sote-uudistuksen kynnyksellä olisi etuihin nähden työläs prosessi 

ja sillä olisi myös vaikutuksia Luppokodin henkilöstöön. Tämä ei olisi em. 

syistä tarkoituksenmukaista saavutettuihin säästöihin verrattuina. Kunnan 

oman palvelutuotannon jatkaminen yksityisen omistamissa, kunnan vuokraamissa, 

tiloissa ratkaisee palveluiden tilaongelman ilman kunnan omaa investointia ja 

velkamäärän kasvua.   

Siinä tapauksessa, että maakunta- ja sote-uudistus viivästyy valtakunnalli-

sesti, jää Enontekiön kunnalle edelleen mahdollisuus palvelusetelimallin 

käyttöönottoon ja yhteistyöhön yksityisten toimijoiden kanssa.  

Tässä tapauksessa tehostetun palveluasumisen tiloja ja palvelun tuottamisen 

vaihtoehtoja olisi perusteltua tarkastella uudelleen. 

 

Asiasta on tehty yritysvaikutusten arviointi, jonka mukaan vaikutukset ovat 

positiiviset.  

Kunnan hallintosäännön 21 §:n kohdan 6 mukaan lautakunnat päättävät talousar-

vion puitteissa tehtäväalueiden palvelurakenteista sekä niiden muutoksista. 

Valtuusto päättää keskeisimmistä palvelurakenteista ja niiden muutoksista. 

Kunnan hallintosäännön 19 §:n kohdan 2 mukaan kunnanhallitus päättää talous-

arvion puitteissa kiinteän omaisuuden myymisestä. 

Oheismateriaali  

1 Yhteenveto vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista (jaettu kv 

13.6.2018) 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto              3.10.2018 15 

 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 24 § Tehostetun palveluasumisen yksikön ja palveluasumiseen soveltuvien 

senioriasuntojen rakentamisen aikataulutuksen muuttaminen 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 163 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Asia viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä muutetun aikataulun siten, että rakentaminen 

alkaisi toukokuussa 2019 ja rakennus olisi valmis kesällä 2020 alla olevan 

mukaisesti:  

 

AIKATAULUN MUUTOSESITYS

PÄÄTÖS

Luppokodin 
tulevaisuudesta 

Kunnanvaltuusto

13.6.2018

SOPIMUS

Infrastruktuuri 
Perusturva

Konsulttiyhtiö
Lautakunnat

6/2018

URAKKATARJOUS
KONSULTIN VALINTA

Rakennuttajakonsult
ti
(laatii 
tarjouspyyntöasiakir
jat (yhdessä tilaajan 
kanssa), 
tarjouspyynnöt 
liikkeelle 11/2018

8/2018
10-11/2018UUSI KOTI

Uusi
Luppokoti
käyttöön

(Piha-alueiden 
viimeistely

ajaa kesään)
10/2019
6/2020

PURKAMINEN/
RAKENTAMINEN

Luppokodin
purkaminen

/uuden 
rakentaminen

alkaa

11/2018
5/2019

PÄÄTÖS

Tarjousvertailut
ja valintapäätös

10/2018

3/2019

 
Selostus 

 

Kunnanhallitus on 2.7.2018 hyväksynyt Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen 

tiloja ja toimintaa koskevan päätöksen täytäntöönpanotoimet 

 

Pääministeri Juha Sipilä antoi eduskunnalle pääministerin ilmoituksen soteuu-

distuksen viivästymisestä vuoteen 2021. 
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Enontekiön kunnassa haluttiin hoiva-asumiselle uudet, asianmukaiset tilat 

ennen kuin palvelun järjestäminen siirtyy maakunnalle. Nyt sote-uudistus on 

siirtynyt vuodella eteenpäin.  

 

Rakentamisen aloittaminen nykyisen aikataulutuksen mukaan marraskuussa ei 

anna tarjouspyyntöasiakirjojen hyvin tekemiseen tarpeeksi aikaa. Nämä asia-

kirjat määrittävät nyt rakennuksen sisällön ja siitä koituvat kustannukset, 

valitusta toteutustavasta johtuen. Kunta ei ole tilaaja/rakennuttaja vaan 

tietyin ehdoin sitoutuu vuokraamaan rakennuksen tai sen osan. 

 

Tarjousten laatimiseen tulee myös jättää 2-3kk koska tarjouksen sisältö kat-

taa kaikki rakennukseen liittyvät osatekijät (kaikki suunnittelut alusta lop-

puun, kaikki osaurakat/-työt, kustannusten ja vuokran määrittäminen). Myös 

tilaukseen sisältyvän purku-urakan asiakirjat vaativat aikansa. Talvirakenta-

miseen liittyy laadullisia uhkia sekä se nostaa suoraan rakentamiskustannuk-

sia, mikä näkyy myös suoraan kunnalle tarjottavissa vuokrahinnoissa. Myös 

mahdollinen sijoituspaikan muutos on tullut esille seurakunnan kanssa ja myös 

tämä vaihtoehto kannattaa tarkastella, koska siitä olisi mahdollisesti hyötyä 

kummallekin osapuolelle. Tämä olisi perusteltua aikataulullisesti, Luppokodin 

toiminnan mahdollistaminen rakennusajan olemassa olevissa tiloissa, kustan-

nuksissa, seurakunnan ja uuden rakennuksen tilojen mahdollinen synergiaetu 

sekä kyläkuvan kokonaisuuden kannalta. Kokonaisuudessaan nyt kun on mahdolli-

suus jatkaa toteutusaikaa projektille kannattaa se ehdottomasti käyttää hy-

väksi, jotta saadaan aikaiseksi mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas 

lopputulos. Enontekiöläisten hoiva-asuminen voidaan suunnitella Luppokodin 

asukkaiden, lyhytaikaishoidettavien ja muiden ympärivuorokautista asumista 

tarvitsevien osalta järkevästi kun aikaa suunnitteluun ja varautumiseen on 

enemmän. Mahdollisen ARA:n myöntämän avustuksen- ja lainahakemuksen käsitte-

lyyn tulee varata yli kuukausi. 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiiviset. 

 

Tiedoksi 
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Kvalt 25 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Ilmoitusasiat 

 

Valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen toi tietoon Utsjoen kunnan kutsun 

tulla vierailulle.  

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tietoon seuraavat asiat:  

- 7.9. Ministeri Kai Mykkänen, tapaaminen 

- 7.9. FINAVIA, tapaaminen 

- 16.10. Kuntalaisfoorumi, talousarviota ja investointeja (31.10 verk-

kosivuille esitys) 

- 17.10 Talouskoulutus klo 17-19 valtuutetuille 

- 21.11 Mahdollisesti kokoustekniikkakoulutus valtuutetuille (virtuaalikoulu-

tus) 

- Valtuustoseminaarimatka Utsjoelle mahdollisesti 12.-13.11.2018  

- Valtuutetulle tulee kutsu tutustua viraston työntekijöiden työhön 

- Paljasselkä-Jyppyrä hanke etenee, kuntalaisilla mahdollisuus vaikuttaa ti 

2.10 ja edelleen voi lähettää ideoita kehitysjohtaja Hannu Autolle 

- Hyvinvointikysely, kaikki vastaamaan kyselyyn, joka löytyy kunnan verk-

kosivuilta 30.10.2018 mennessä 

 

Leena Palojärvi ilmoitti seuraavan asian: Keskustan valtuustoryhmä on nimen-

nyt uudeksi valtuustoryhmän puheenjohtajaksi allekirjoittaneen.  

 

Vanhusneuvoston terveiset/Ulla-Maija Syväjärvi: 

Tuleva maakunta on järjestänyt orientaatiopäivät ja hän on ollut siellä van-

husneuvoston edustajana. 

 

Valtuustoaloitteet 

”Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää valtuusto-

aloitteenaan Enontekiön kunnan hallintosäännön uudelleen käsittelyä talven 

2018-2019 aikana.  

Enontekiöllä 3.10.2018  

Helinä Hautamäki 

Outi Kurkela 

Taru Mäkitalo 

Elina Rousu-Karlsen.” 

  

Selostus 

  

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset:   

 

Kunnan hallintosääntö 120 §: 

”Valtuutettujen aloitteet 

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja 

valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hal-

lintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmis-

teltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmis-

telusta käydään lähetekeskustelu. 
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Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-

tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä 

aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopul-

lisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 

johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 

loppuun.” 

 

 

 

 

 

 

 


