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ASIALISTA: 

 34 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 35 § Lähihoitajan toimen täyttäminen; ensisijainen sijoituspaikka  

      Luppokoti 

 36 § Lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen 31.12.2018 asti;  

      ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti 

 37 § Nuorisolain mukaisen työpajatoiminnan työhönvalmentajan toimen  

      vakinaistaminen 

 38 § Evästyskeskustelu; Lapin sairaanhoitopiiriin perustettavan  

      Enontekiön ja Muonion kuntien ja yhteistyössä  

      saamelaiskäräjien kanssa perustettava neuvottelukunta 

 39 § Osavuosikatsaus; talouden ja toiminnan toteutuminen 30.9.2017  

      mennessä ja tilinpäätösennuste perusturvan osalta 

 40 § EI JULKINEN–Salassapidettävä Julkisuuslaki 24 § 

 41 § Lapin sairaanhoitopiirin esitys selvityksestä; Enontekiön  

      kunnan sosiaalipalvelujen siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirin 

      järjestettäväksi 

 42 § Ostopalvelusopimuksen solmiminen   

      asumispalveluyksikkö Ounasmajojen ja Hetanrannan asuntojen 

      siivouksesta ajalla 1.1.- 31.12.2018 

 43 § Kodinhoitaja Piia Juuson hakemus palkattoman työloman  

      jatkamisesta 31.12.2018 saakka 

 44 § Laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020 

 45 § Tiedoksi saatettavat 

 46 § Vanhusneuvoston nimeäminen kuluvalle valtuustokaudelle 
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Hyvinvointiltk. 34 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Kultima 

ja Outi Kurkela.  

  

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja hyvinvointilautakunta päättää valita 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan 

kokouksen pöytäkirjan. 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. 35 § Lähihoitajan toimen täyttäminen; ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti 

 

Päätös:  

Lähihoitajan toimeen valittiin yksimielisesti Kaisa Ruotsalainen.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan että  

lähihoitajan toimeen valittiin lähihoitaja Kaisa Ruotsalainen.  

Yhdistelmä hakijoista jaettiin kokouksessa.  

 

Ehdotus: Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus: 

Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva, työsopimussuhteinen toimi 

on haettavana 24.10.2017 mennessä. Hakukuulutus esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi:  

Hakijat, palkkasihteeri, Luppokodin vastaava hoitaja  

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 36 § Lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen 31.12.2018 

asti; ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti 

 

Päätös: 

Lähihoitajan sijaisuuteen 31.12.2018 saakka valittiin yksimielisesti 

Natalia Rettieva-Heponen.  

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että 

sijaisuuteen valitaan Natalia Rettieva-Heponen, koska 

koulutusvaatimuksia täyttäviä hakijoita ei ole ja koska Rettieva-

Heposella on hakijoista pisin työkokemus.  

Yhdistelmä hakijoista jaettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Lähihoitajan määräaikainen sijaisuus on haettavana 24.10.2017 

mennessä. Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Hakijat, palkkasihteeri, Luppokodin vastaava hoitaja  

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 37 § Nuorisolain mukaisen työpajatoiminnan 

työhönvalmentajan toimen vakinaistaminen 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta päätti täyttää työhönvalmentajan toimen 

määräaikaisena 31.12.2018 saakka. Perusteena määräaikaisuudelle 

mahdolliset organisaatiomuutokset ja nuorten vähäinen määrä. 

 

Hyvinvointilautakunta ei esitä toistaiseksi voimassa olevan toimen 

perustamista kunnanhallitukselle.  

 

Käsittely: 

Keskustelun kuluessa todettiin, että kunnan nuorisotoimen muutokset, 

maakuntahallinnon aiheuttavat mahdolliset muutokset 

kuntaorganisaatiossa ja nuorten vähäinen määrä puoltaisivat 

määräaikaisuutta.  

Keskustelun kuluessa Alpo Peltovuoma ja Elli-Marja esittivät että 

työhönvalmentajan toimi täytetään määräaikaisena v. 2018 perusteena 

mahdolliset organisaatiomuutokset ja nuorten vähäinen määrä. Outi 

Kurkela kannatti Alpo Peltovuoman ja Elli-Marja Kultiman ehdotusta.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Nuorisolain 

mukaisen työpajatoimintaan perustetaan toistaiseksi voimassa oleva 

työhönvalmentajan toimi. Työhönvalmentajan tehtävänä on Nuorisolain 

mukaisesta työpajavalmennuksen suunnittelu, toteuttamisesta 

vastaaminen sekä työpajatoiminnan kehittäminen. Työhönvalmentaja 

vastaa Cafe Pulmusen toiminnasta. 

Kelpoisuusvaatimuksena on työvalmentajan erikoisammattitutkinto ja 

soveltuva vähintään kouluasteinen ammattitutkinto. Saamenkielen 

taito katsotaan eduksi.  

Mikäli kunnanhallitus perustaa toistaiseksi voimassa olevan 

työhönvalmentajan toimen, se julistetaan haettavaksi. 

 

Selostus: 

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleeseen Nuorisolakiin 1285/2016 

sisällytettiin säädökset nuorten työpajasta. 

Nuorisolain mukaan nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen 

avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus 

loppuun, ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa 

palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren 

elämänhallintaitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja 

osallisuutta yhteiskuntaan. Nuori valmentuu tekemällä työtä tai 

työtoimintaa omien edellystensä mukaan. Työpajalla tehdään nuorelle 

henkilökohtainen valmennussuunnitelma yhdessä nuoren kanssa. Nuorten 

työpajan on seurattava toimintansa tuloksia.   

 

Nuorisolaissa katsotaan nuoreksi alle 29-vuotias. 
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Enontekiöllä Nuorten työpajalla on omana toimipisteenä Cafe Pulmunen 

Tunturi-Lapin luontokeskuksessa. Nuoria on sijoitettu työhönvalmentajan 

koordinoimaan työhön valmennukseen myös kunnan toimipisteisiin sekä 

Hiihtomaahan.  Työhönvalmentajana toimii työvalmentajan 

erikoisammattitutkinnon suorittanut Tanja Elsanen, jonka työsopimus on 

voimassa 31.12.2017 saakka.  Nuoren valmennukseen osallistuu myös 

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi joka yhdessä 

työhönvalmentajan kanssa kartoittaa nuoren sosiaalipalvelujen sekä talous- 

ja velkaneuvontapalvelujen tarpeen ja huolehtii että nuori saa nämä 

palvelut.  ”Yhdessä toimien ”–hanke toimii yhteistyössä Nuorten työpajan 

kanssa.  

 

Lapin aluehallintoviranomainen myöntää avustusta työpajatoimintaan vuodeksi 

kerrallaan. Vuodelle 2017 on AVI myöntänyt Enontekiön kunnalle avustusta 

30 000 €. Opetusministeriö on hyväksynyt Enontekiön nuorten työpajan 

valtionavustuskelpoiseksi. Lapin aluehallintoviranomainen ei voi antaa 

ennakkopäätöksiä valtionavustuksesta. Vuoden 2018 valtionavustus tulee 

haettavaksi 30.11.2017 mennessä ja päätös siihen saadaan alkuvuodesta 2018. 

 

Enontekiöllä nuorten määrä on suhteellisen pieni. Nuorisolain mukaan 

nuoreksi katsotaan alle 29-vuotias. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

mukaan kunnalla on erityisiä velvoitteita alle 25-vuotiaiden nuorten 

kohdalla.  Työpajalla on ollut valmennuksessa kerrallaan v. 2017  4-5 

nuorta. Sosiaalitoimen kokemuksen mukaan Nuorten työpajatoiminta on 

merkittävä työväline nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on pidetty valtionavustuksen määräaikaisuutta 

ja nuorten vähäistä määrää. Toiminta on kuitenkin osoittautunut jatkuvaksi.  

Työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi jos sitä ei ole 

perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Toistuvien määräaikaisten 

työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin kun määräaikaisten 

työsopimusten määrä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä 

muodostuva kokonaisuus soittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää 

työsopimussuhteen toimen perustamisesta sekä asetettavista 

kelpoisuusvaatimuksista.  

 

Enontekiön kunnassa Nuorten työpajatoiminta siirrettiin sosiaalitoimelle 

1.1.2017 alkaen. Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy 

määräraha Nuorten työpajan toimintaan vuodelle 2018 ja 

taloussuunnitelmavuosille 2019 - 2020.  

 

Tiedoksi:  

khall 

 

Muutoksenhaku:  

kesken 
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Hyvinvointiltk. 38 § Evästyskeskustelu; Lapin sairaanhoitopiiriin 

perustettavan Enontekiön ja Muonion kuntien ja yhteistyössä 

saamelaiskäräjien kanssa perustettava neuvottelukunta 

 

Päätös:  

Valmistelua voidaan jatkaa keskustelun pohjalta.  

 

Käsittely: 

Todettiin, että neuvottelukunnassa voisi olla kunnan edustajana 

poliitikko, virkamies ja asiakasedustaja. Pidettiin   

tarkoituksenmukaisena ,että Saamelaiskäräjät tekevät ehdotuksen 

edustajastaan.   

 

Sairaanhoitopiiriltä toivotaan, että neuvottelukuntaan kuuluisi sen 

edustajana myös Enontekiöllä työskentelevä terveydenhoitoalan 

työntekijä. Pelastuslaitoksen mahdollisuus vaikuttaa tulisi turvata 

niin, että Pelastuslaitokselta ja Vpk:lta olisi edustus 

neuvottelukunnassa. Tämä tärkeää pitkien matkojen vuoksi. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta antaa ohjeet perusturvan osalta 

neuvottelukunnan perustamisen valmisteluun.  

 

Selostus:  

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt päättäessään 

perusterveydenhuollon järjestämisestä 31.5.2017 § 30: perustaa 

yhdessä Muonion kunnan kanssa perustaa yhdessä Muonion kunnan kanssa 

perusterveydenhuollon neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata 

perusterveydenhuollon palvelujen ja siihen liittyen 

terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista 

alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön 

kunnille sekä sairaanhoitopiirille.  Terveydenhuoltolain 10 §:n 

mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä 

terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi 

kuin kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asukkaiden 

hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja 

terveydentila lääketieteellisesti, terveystieteellisesti tai 

hammaslääketieteellisesti edellyttävät. Palvelujen yhdenvertaisesta 

saatavuudesta on huolehdittava. Palvelut on tuotettava lähellä 

asukkaita ellei ole perusteltua laadun turvaamiseksi keskittää 

palveluja.  

Neuvottelukunnan perustamisesta on käyty yksi 

viranhaltijaneuvottelu. Saamelaiskäräjät on kutsuttu osallistumaan 

neuvottelukunnan valmisteluun.  
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Tiedoksi:  

Sosiaalitoimisto 

 

Muutoksenhaku:  

kesken 
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Hyvinvointiltk. 39 § Osavuosikatsaus; talouden ja toiminnan 

toteutuminen 30.9.2017 mennessä ja tilinpäätösennuste perusturvan 

osalta 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta toteaa, että perusturvan talous- ja 

toimintasuunnitelma on toteutunut suunnitellusti lukuun ottamatta 

erikoissairaanhoidon menoja jotka ovat toteutuneet jonkin verran 

alle arvion. Jonkin verran menoja on siirtynyt 

erikoissairaanhoidosta halvempiin Sosiaalihuoltolain mukaisiin 

asumispalveluihin.  Vuoden viimeisen neljänneksen 

erikoissairaanhoidon toteutuma voi kuitenkin olla korkeampi kuin 

toteutuma syyskuun loppuun mennessä, joten varmaa arviota 

tilinpäätöksestä ei voi vielä antaa.  

 

Perusterveydenhuollon osalta ei ole tietoa tuleeko palautusta vai 

lisämaksua Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 

toiminnan osalta. Perusterveydenhuollon osalta kustannustason 

pitäisi pysyä ennallaan nyt kun Lapin sairaanhoitopiiri järjestää 

toiminnan. Enontekiöläisten vuodeosaston käyttö on, johtuen 

ikärakenteesta, ollut vähäisempää kuin muutama vuosi sitten jolloin 

Enontekiöllä oli enemmän iäkkäitä vanhuksia.  

 

Asiakasmaksutuotot alittanevat arvion, mitä osaltaan selittää 

Luppokodin pitkäaikaisten asiakaspaikkojen määrän vähentäminen, 

lautakunnan päätöksellä iäkkäiden vanhusten määrän alentuessa 

väliaikaisesti. 

 

Ylitystarvetta ei näyttäisi olevan. Kun viimeinen neljännes vuodesta 

vielä jäljellä, ei mahdollisesta toteutuman alittumisesta, uskalla 

antaa arvioita.  

 

Selostus: 

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan tulee 

antaa osavuosikatsaus talouden ja toiminnan toteutumasta 

30.9.mennessä sekä arvio tilinpäätöksestä. 

 

Esityslistan oheismateriaalina täytäntöönpano-ohjeen mukaiselle 

lomakkeelle tehty vertailu toteutumasta 1-9 verrattuna talousarvioon 

ja edellisen vuoden toteutumaan, sekä tilinpäätösennuste.  

 

Tiedoksi:  

khall 

 

Muutoksenhaku: asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 40 § EI JULKINEN–Salassapidettävä Julkisuuslaki 24 § 

 

 

 

 

 

Hyvinvointiltk. 41 § Lapin sairaanhoitopiirin esitys selvityksestä; 

Enontekiön kunnan sosiaalipalvelujen siirtäminen Lapin 

sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 

 

Päätös:  

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy selvityksen tekemisen.  Edellytetään 

että selvityksen tekemisestä laaditaan aikataulutus jossa 

huomioidaan, että sosiaalitoimen työntekijät pystyvät hoitamaan 

työtehtävänsä selvitystyön aikana. Hyvinvointilautakunta esittää 

että erikseen selvitettäisiin, olisiko tarkoituksenmukaista 

järjestää Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukainen kotipalvelu ja 

Terveydenhuoltolain 25 §:n mukainen kotisairaanhoito kotihoitona.   

 

Hyvinvointilautakunta esittää, että osana selvitystä tai sen lisäksi 

tulisi selvittää tarkoituksenmukainen työnjako, ja 

yhteistyörakenteet, paljon tukea sosiaali- ja terveydenhuollosta 

tarvitsevien palveluissa; erityisesti kotiin annettavat palvelut, 

ikääntyneiden palvelut, päihde- ja mielenterveystyö sekä vammaisten 

asiakkaiden palvelut.  

 

Tiedoksi:  

Lapin sairaanhoitopiiri, Jari Jokela 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus
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Hyvinvointiltk. 42 § Ostopalvelusopimuksen solmiminen   

asumispalveluyksikkö Ounasmajojen ja Hetanrannan asuntojen 

siivouksesta ajalla 1.1.- 31.12.2018. 

 

Päätös: 

Ounasmajojen ostopalveluna toteutettava siivouspalvelu 

kilpailutetaan.  

 

Käsittely: 

Berit Ellen Juuso esitti, että palvelu kilpailutetaan. Perusteena 

hyvä hallinto. Elli-Marja Kultima kannatti Berit-Ellen Juuson 

esitystä. Myös Outi Kurkela ja Jari Kultima olivat myös 

kilpailutuksen kannalta.  

Alpo Peltovuoma ei ottanut asiaan kantaa.   

 

Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli 

Berit-Ellen Juuson esitys; Ounasmajojen siivouspalvelu 

kilpailutetaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy ostopalvelusopimuksen solmimisen  

Rakennus Mäkitalo Oy:n kanssa Ounasmajojen asumispalveluyksikön ja 

Hetanrannan asuntojen siivouksesta ajalle 1.1.- 31.12.2018. 

Kotisiivoustyötä ostetaan 13 tuntia kuukaudessa. 

Ostopalvelun tavoitteena on vapauttaa työaikaa kunnalta 

edellytettyyn kotipalvelun muutos- ja kehittämistyöhön. 

  

Ostopalvelusopimus ei aiheuta muutosta asiakkaiden asiakasmaksuihin.  

Muutoksesta tiedotetaan asiakkaille loppuvuoden aikana.  

Hankinta suoritetaan hyvinvointilautakunnalle varattavan määrärahan 

puitteissa.  

 

Selostus: 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun tukipalvelun; 

kotisiivouksen, palvelutuottajaksi rekisteröityneen Rakennus  

Mäkitalo Oy:n kotisiivouksen vastuuhenkilön Taru Mäkitalon kanssa on  

keskusteltu Ounasmajojen kotisiivouksen jatkamisesta. Sopimusta 

laajennetaan koskemaan tarpeen mukaan Hetanrannan asuntoja. Rakennus 

Mäkitalolta ostetaan kokeiluluonteisesti siivouspalvelua 

Ounasmajoille ajalla 1.6.- 31.12.2017. Lyhyen kokeiluajanjakson 

aikana on jo nähtävissä positiivisia vaikutuksia. Siivoustyöstä 

vapautunutta työaikaa on hyödynnetty lisäämällä välittömän 

asiakastyön aikaa sekä osallistumalla koulutuksiin ja 

verkostopalavereihin.  

 

Ounasmajojen asumispalveluyksikössä asukkaan asunto voidaan siivota 

kunnan toimesta ellei asiakkaalla ole itsellä mahdollisuuksia 

järjestää siivousta tai mahdollisuutta käyttää yksityistä 
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palveluntuottajaa. Ounasmajoilla siivous on sisältynyt 

kotipalvelumaksuun eikä siitä ole peritty kotipalvelun siivouksesta 

määrättyä tukipalvelumaksua 38 €/tunti, koska kyseessä ovat paljon 

apua ja tukea tarvitsevat Sosiaalihuoltolain mukaisen 

palveluasumisen asukkaat.  

 

Kotipalvelujen sisältöä kehitetään voimallisesti; Hallituksen  

kärkihanke edellyttää vanhuspalveluissa muutosta vaikuttaviksi,  

kotona asumista tukeviksi palveluiksi. Lapissa kunnat osallistuvat  

kotipalvelujen yhtenäistämiseen ja kehittämiseen ”Toimiva  

kotihoito Lappiin”-hankkeessa. Kunta on yhdessä järjestöjen kanssa 

mukana ”Voimaa vanhuuteen ”- hankkeessa, jossa pyritään 

vanhusikäisten toimintakyvyn edistämiseen liikunnalla.  

Kehittämistyöhön tarvitaan henkilöstön työaikaa, jota siivoustyön 

ostaminen vapauttaisi. Henkilöstöresursseja ei lisätä, joten 

siivouspalvelun ostaminen työajan vapauttamiseksi on 

kustannustehokas, järkevä ja työhyvinvointia tukeva ratkaisu. 

 

Rakennus Mäkitalo Oy:n tarjous esitetään kokouksessa. Hinta jää 

pienhankintarajan alapuolelle, jolloin ei edellytetä kilpailutusta. 

Yksityisen siivouspalvelun ostaminen palveluasumiseen edellyttää, 

että yksityinen palveluntuottaja on ilmoittautunut Enontekiön 

kuntaan yksityiseksi sosiaalipalveluiden tuottajaksi. Näin 

palveluntuottaja ilmoittaa Enontekiön kunnan toimialueekseen. 

Kuntaan yksityiseksi Sosiaalihuoltolain mukaiseksi kotipalvelun 

tukipalvelun tuottajaksi on ilmoittautunut yksi yrittäjä, Rakennus 

Mäkitalo.  

 

Tiedoksi:  

Rakennus Mäkitalo Oy, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 43 § Kodinhoitaja Piia Juuson hakemus palkattoman 

työloman jatkamisesta 31.12.2018 saakka 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Kodinhoitaja Piia Juuson palkatonta työlomaa jatketaan 31.12.2018 

saakka.  

 

Hyvinvointilautakunta päättää että suostumuksensa perusteella 

sijaisena jatkaa lähihoitaja Johanna Kotavuopio 31.12.2018 saakka.  

 

Selostus: 

Kodinhoitaja Piia Juusolle on myönnetty työloma 31.12.2017 saakka 

viranhaltijapäätöksellä. Juuso toimii SámiSoster ry:n Goikkanas-

hankkeessa. Kunnan ja SámiSoster ry:n yhteistyösopimuksen mukaan ko. 

hanke ja kunnan sosiaalitoimi järjestävät yhdessä päihdehuollon 

avokuntoutusta ns. Mettäterapiaa.  Tarkoituksena on yhteistyössä 

aloittaa v. 2018 toimiva ryhmä.  

 

Hallintosäännön mukaan yli puolen vuoden palkattoman vapaan myöntää 

lautakunta. Kunnan henkilöstöohjeen mukaan suositus on että työlomaa 

myönnetään vuosi. 

 

Juuson kohdalla pitemmän työloman myöntämistä puoltaisi se että 

hänen työskentelynsä kunnan kanssa yhteistyötä tekevässä hankkeessa 

on tarpeen asiakasryhmän kannalta vuoden 2018 loppuun saakka. 

Työloman ajaksi saadaan pätevä sijainen.  

 

Tiedoksi:  

Piia Juuso, Johanna Kotavuopio, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus
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Hyvinvointiltk. 44 § Laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus: 

Enontekiön perusturvalautakunta on päättänyt 9.5.2017 50§ esittää, 

että Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyisi nykyisen valtuustokauden 

tavoitteeksi: 

1. Lapsiperheiden ja työikäisen määrää suhteessa 
vanhuseläkeikäisten määrään pyritään kasvattamaan. 

2. Elämäntapasairauksia sairastavien määrän laskeminen. 
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollinen rakenne 

joka edellisen valtuustokauden rakennetta tehokkaammin 

mahdollistaa aktiivisen ja vaikuttavan hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen. 

 

Sähköiseen hyvinvointikertomukseen on koottu vastuualueiden em. 

tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä vastuualueiden BSC-korteista. 

Tämänhetkiset kirjaukset nähtävänä www.hyvinvointikertomus.fi / 

Enontekiö /Laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020.   

Tunnus: luottamus@enontekio.fi , salasana luottamus2016. 

 

Tiedoksi:  

Khall 

 

Muutoksenhaku: 

kesken 

 

 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
mailto:luottamus@enontekio.fi
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Hyvinvointiltk. 45 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 17.10.2017 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 279 § 18.9.2017 Perusterveydenhuollon järjestämisvastuun 

siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille ja tätä koskeva 

liikkeenluovutus 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 285 § 18.9.2017 Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- 

ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018 – 2020 ja talousarviota vuodelle 

2018 varten 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 287 § 18.9.2017 Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin viran 

täyttäminen 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 288 § 18.9.2017 Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen 

 

Valvira Dnro V/76510/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

 

Valvira Dnro V/75602/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

 

Valvira Dnro V/75617/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen 

 

Valvira Dnro V/75617/2017, 2.10.2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 

 

Valvira Dnro V/77720/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikan 

nimenmuutos 
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Viikoittaisessa yleistyöajassa olevien kotipalvelutyöntekijöiden 

siirtäminen keskimääräiseen yleistyöaikaan. 

Vanhusneuvoston koordinointikokous pidetty 16.10.2017 

Attendo 30.6.2017 

- Hintojen tarkistaminen 1.1.2018 alkaen 
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Hyvinvointiltk. 46 § Vanhusneuvoston nimeäminen kuluvalle 

valtuustokaudelle 

Päätös ja 

Käsittely: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

vanhusneuvoston jäseniksi nimetään: 

Jäsen    Varajäsen 

Outi Kurkela pj.    Oula-Matti Palojärvi  

Piia Juuso   Berit-Ellen Juuso 

Aimo Ahti    Tuula Kivipää 

Tuula Ruponen   Seija Laurila 

Ristenrauna Magga   Marja Näkkälä 

Onni Niemelä   Salli Stoor 

Ulla-Maija Syväjärvi  Erkki Halkosaari  

Elma Vuontisjärvi   Riitta Keskitalo  

   

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta tekee esityksen kunnanhallituksen nimeämien 

jäsenten, vanhusneuvoston puheenjohtajaksi nimetyn Outi Kurkelan ja 

jäseneksi nimetyn Piia Juuson, varahenkilöiksi. 

Hyvinvointilautakunta esittää että vanhusneuvoston jäseniksi 

nimetään:  

jäsen:   henkilökohtainen varajäsen  

Outi Kurkela pj    

Piia Juuso 

Aimo Ahti   Tuula Kivipää 

Tuula Ruponen  Seija Laurila 

Ristenrauna Magga  Marja Näkkälä 
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Onni Niemelä  Salli Stoor 

Ulla-Maija Syväjärvi Erkki Halkoniemi 

Elma Vuontisjärvi  Riitta Keskitalo  

 

Selostus:  

Päätöshistoria:  

Khall 267 § Vanhusneuvoston nimeäminen  

Päätös  

Kunnanhallitus nimesi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja 

sihteeriksi sosiaaliohjaajan.  

Kunnanhallitus nimesi hallintosäännön mukaisesti toiseksi jäseneksi Piia 

Juuson vanhusneuvostoon.  

Kunnanhallitus päätti antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi 

koordinoida vanhusneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdo-

tuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vanhusjärjestöjen ym. 

asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään  

hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.  

Käsittely  

Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi Piia Juuson.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja 

sihteeriksi sosiaaliohjaajan.  

Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön mukaisesti toisen valtuutetun  

vanhusneuvostoon.  

Kunnanhallitus päättää antaa puheenjohtajalle ja sihteerille tehtäväksi 

koordinoida vanhusneuvoston perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdo-

tuksineen ja talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä vanhusjärjestöjen ym. 

asiaan liittyvien tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään  

hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.  

Selostus  

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus-

neuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi 

olla useamman kunnan yhteinen.  

Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto,  

vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja 

toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Näihin valitaan vähintään 2 

valtuutettua.  

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimi-

alojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla 

on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 

elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 

suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  

Vanhusneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan  

päätettävissä. Kunnanhallitus voi hyväksyä vanhusneuvostolle 

toimintasäännön, jossa todetaan vanhusneuvoston lakisääteiset ja 

mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä, mitä tahoja jäsenet 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________26.10.2017_________________ 20 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2017 

        

                                                     

                                    

edustavat, vanhusneuvoston toimikausi, kokousten koollekutsuminen, 

puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen sekä 

toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.  

Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on 

merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.  

Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden,  

kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen 

edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista 

hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä.  

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole 

oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.  

Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan 

vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan 

suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun  

arviointiin.  

Toimintaedellytyksistä huolehtiminen tarkoittaa mm. sitä, että kunta 

osoittaa kokoustilan, huolehtii kokousten järjestämisestä ja vastaa  

kokouksista aiheutuneista kustannuksista. Toimintaan täytyy varata 

riittävät määrärahat. Erillinen määräraha talousarviossa jäntevöittää 

vanhusneuvoston toimintaa.  

Kokouspalkkioiden maksaminen on perusteltua, mutta on kunnan harkinnassa. 

Kunnanhallitus voi esimerkiksi päättää, että vanhusneuvoston jäsenten 

palkkioista ja muista korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä  

hallintosäännössä määrätään lautakunnan jäsenten palkkioista ja  

korvauksista.  

Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja 

vammaisneuvosto voivat kukin nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, 

jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Vaikuttajaelimien edustajilla ei  

kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.  

Neuvostolla on oikeus kutsua kokoukseen kuultavaksi kunnan viranhaltijoita 

ja tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.  

Enontekiön kunnassa on hyväksytty vanhusneuvoston toimintasääntö 1.1.2014 

lukien. Toimintasääntö tulee päivittää vastaamaan mm. uutta kuntalakia ja 

kunnan hallintosääntöä.  

 

Tiedoksi  

Puheenjohtaja  

Sosiaaliohjaaja   

Tiedoksi:  

khall 

Muutoksenhaku: 

kesken  

 

 

Seuraava kokous päätettiin pitää 30.11.2017 klo 14.00. Annikki 

Kallioniemelle annettiin tehtäväksi selvittää voitaisiinko kokous 

pitää 27.11. mahdollisen luottamushenkilökoulutuksen yhteydessä tai 

1.12.2018. Kallioniemi ilmoittaa sähköpostitse selvityksen tulokset.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.45.   
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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: 37, 38, 39, 44, 46 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 36, 40, 41, 42, 43 

 

 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: 36, 40, 41, 42, 43 

  

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 


