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ASIALISTA: 

 25 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 26 § Hyvinvointilautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys  

      v.2018- 2020 

 27 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän asettaminen 

 28 § Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi  

      osoitetun valtionavustuksen v.2017 käyttöä koskeva  

      muutosesitys saamelaiskäräjille 

 29 § Tarkennettu esitys saamenkielisten sote-palvelujen  

      turvaamiseksi osoitetun määrärahan käytöstä v.2018 

 30 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin yhdistelmäviran  

      perustaminen 

 31 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 32 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat  

 33 § Seuraava kokous 
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Hyvinvointiltk. 25 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla 

Keinovaara ja Jenni Peteri.  

  

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja hyvinvointilautakunta päättää valita 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hyvintilautakunnan 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. 26 § Hyvinvointilautakunnan talousarvio- ja 

taloussuunnitelmaesitys v.2018- 2020 

 

Päätös:  

Esityksen mukaan. 

 

Käsittely:  

Annikki Kallioniemi ja Miia Ahlholm esittelivät talousarvioesitystä 

perusturvan osalta ja vastasivat kysymyksiin.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää hyvinvointilautakunnan menoihin 

varattavaksi kunnanhallituksen raamipäätöksen mukaisesti. 

Tuloskortit esitetään hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisena.  

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus on varannut hyvinvointilautakunnan 

menoihin vuodelle 2018 määrärahaa seuraavasti: 

 

 

Toimialueiden TA-raami 2018  

Toimintakate 

(nettomeno) € 

TP 

2015 

TP 

2016 

TA 

2017 

TA 

2018 

 

Kulttuuri 180 

576 

203 

096 

162 

210 

188 

000 

(sis. kirjasto) 

Vapaa-aika  330 

918 

269 

684 

302 

600 

290 

000 

(sis. 

Revontuliopisto) 

Perusturva 8 209 

914 

7 939 

882 

7 902 

750 

7 900 

000 

  

 

Perusturvan osalta talousarvioesitykseen sisältyy 

sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka lisäyksenä 1.7.2018 alkaen 

ja erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan vähennys 1.7.2018 

lukien. 

 

Perusturvan osalta talousarvioon sisältyvät SámiSoster ry:n  

Luovatupa-toiminnan kohtaamispaikan ja asiointipisteen yhtiövastike 

virastotalolle, avustus SámiSoster ry:n työntekijöiden työhuoneiden 

menoihin, ja avustus asiointipisteen ohjauksesta vastaavan 

työntekijän palkkaukseen 500 €.  Molemmat menot perustuvat kunnan ja 

SámiSoster ry:n yhdistys yhteistyöasiakirjan perusteella solmimaan 

sopimukseen. Yhteensä Luovatupatoiminnan ja asiointipisteen näihin 

menoihin varataan 16 000 € vuodelle 2018 ja 

taloussuunnitelmavuosille.  

SámiSoster ry:n kanssa solmitun päihdetyön sopimuksen nojalla 

sosiaalitoimi osoittaa Mettäterapiaan sosiaalityöntekijän 

työpanoksen.  
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Perusturvan menoihin sisältyvät myös Nuorten työpajan menot. 

Työpajaohjaajan toimen vakinaistaminen vuodelle 2018 olisi 

tavoitteena.  Tämä asia tuodaan erikseen päätettäväksi myöhemmin 

syksyllä.  

 

Erikoissairaanhoidon menoihin varautuminen on ollut vaikeaa koska 

erikoissairaanhoidon menot hypähtivät vuonna 2015 ja olivat korkeat 

vuonna 2016. Tilinpäätöksen mukaan erikoissairaanhoidon menot v. 

2016 2 698 100 €. Tänä vuonna erikoissairaanhoitomenojen 

kuukausilaskutus ennakoisi toteutumaa 2 530 162 €. Vuodelle 2017 on 

perusturvalautakunta varannut erikoissairaanhoidon menoihin 

2 800 000 €. Erikoissairaanhoidosta on voitu kotiutua 

Sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin jolta osin 

erikoissairaanhoidosta voidaan kustannuksia siirtää 

sosiaalipalveluihin. Talousarvioesityksessä erikoissairaanhoidon 

menoihin varattu 2 661 070 €.  Perusterveydenhuollon menoihin 

varattu v.2016 kustannustason mukaan 2 173 000€. Lapin 

sairaanhoitopiiri ei ole vielä ilmoittanut paljonko Enontekiön 

kunnan tulisi varata sille siirtyviin perusterveydenhuollon 

menoihin.  

Ympäristöterveydenhuollossa Sodankylän kunnan isännöimä Tunturi-

Lapin ympäristönterveydenhuolto aikoo täysiaikaistaa Enontekiölle 

sijoitetun toisen eläinlääkärin viran jolloin kunnan maksuosuus on 

123 500 € (nousu 12 428 € ). Ympäristöterveydenhuollon menokohdalle 

varattu myös löytöeläinten hoidosta aiheutuvat kustannukset.  

 

Perusturvan alueen vastuuviranhaltijat ovat asiantuntijoina 

kuultavana tulosalueensa talousarvioesityksestä kokouksessa. 

 

Tiedoksi: Khall 

 

Muutoksenhaku: Kesken 
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Hyvinvointiltk. 27 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän 

asettaminen 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta päätti esittää, että kunnan johtoryhmä 

selvittäisi vaikuttajaelinten; vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvoston 

osallistumisen ryhmän työhön. 

Muutoin ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaisi 

kuluvalle valtuustokaudelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

ryhmän.  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän tehtävänä on 

kunnanjohtajan ja kunnan johtoryhmän ohjauksessa: 

1. Suunnitella ja yhteensovittaa kunnassa tehtävää hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseksi eri toimijoiden tekemää työtä. 

2. Seurata kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja huolehtia 

siitä että kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään 

tarvetta vastaavalla tavalla. 

3. Valmistella Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukainen laaja 

hyvinvointikertomus ja vuosittaiset raportit Hyvinvointilautakunnan 

kautta kunnanvaltuustolle.  

5. Valmistelee Lastensuojelulain (417/2007) 12 § tarkoitetun lasten 

ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja vastaa sen 

ajantasaistamisesta. 

6. Osallistua Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 5 §:n 

mukaisen suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi, valmisteluun.  

7.Valmistelee Laki ehkäisevän päihdetyön (523/2015) mukaiset asiat 

hyvinvointilautakunnalle.  

4. Arvioi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnassa tehdyn 

työn vaikuttavuutta ja tehokkuutta.  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä toimii Nuorisolain 

(1285/2016) 9 § mukaisena yhteistyöryhmänä, Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain (1287/2013) 14 §:n mukaisena monialaisena 

opiskeluhuollon ohjausryhmänä. Ryhmä toimii Nuorten työpajan 

johtoryhmänä ja hallituksen lapsiperheiden palvelujen 

muutoshankkeen, ”Lape”-hankkeen, kuntaryhmänä.  

 

Hyvinvointilautakunta esittää että jäseniksi hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen ryhmään nimettäisiin seuraavat tahot ja 

edustajat: 

Kunnan toimialojen edustajat; varahenkilönä toimii varahenkilöksi 

nimetty: vapaa-aikasihteeri, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, 

rehtori, varhaiskasvatuksen ohjaaja, perusturvajohtaja.  
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Perusterveydenhuollon edustaja: terveydenhoitaja Anneli Kultima tai 

perusterveydenhuollon nimeämä henkilö.  

Jäseniksi kutsutaan kaksi yhdistysedustajaa; Pirkko Kuusela ja Saara 

Ketola tai muut yhdistysten nimeämät henkilöt.  Ryhmän puheenjohtaja 

vastaa siitä, että ryhmän jäsenistöstä on ajantasainen tieto. 

 

Vapaa-aikasihteeri nimetään ryhmän puheenjohtajaksi. 

 

Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua ryhmään myös kunnan 

kehittämisen ja infrastruktuuri-toimialojen edustajat, seurakunnan, 

poliisin, tullin, te-toimiston tai muiden tarpeellisten tahojen 

edustuksen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän 

puheenjohtajan kutsusta kunnan viranhaltijat ja työntekijät ovat 

velvollisia osallistumaan ryhmän työhön. 

 

Selostus: 

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaittensa 

hyvinvointia. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava 

asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia 

tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä 

yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan 

on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen 

sekä yksityisten yritysten sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.  

Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan tulee seurata ja edistää lasten ja 

nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista mukaan kunnan on toimittava 

yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 

toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.  

 

Enontekiön kunnanhallitus on v. 2013 päättänyt Enontekiön kunnan 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteesta. Päätöksen mukaan 

kunnassa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen ryhmä.  

 

Tiedoksi: Khall 

 

Muutoksenhaku: Kesken 
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Hyvinvointiltk. 28 § Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen v.2017 käyttöä koskeva 

muutosesitys saamelaiskäräjille 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää Saamelaiskäräjille, että 

saamenkielisen lähihoitajan palkkausmenoihin myönnetystä 

valtionosuudesta säästynyt avustus voidaan käyttää Muonion 

vuodeosaston vastuuhoitajan palkkausmenoihin aj. 1.10.- 31.12.2017. 

 

Selostus: 

Saamenkieliselle lähihoitajalle on myönnetty 75 % työaika 5.6.2017- 

31.3.2018. Osa-aikainen sijaisuus on ollut haettavana, mutta 

hakijoita ei ole ollut. Osa-aikaista sijaista on pyritty 

rekrytoimaan sopiviin henkilöihin yhteyttä ottamalla, mutta ketään 

ei ole saatu innostumaan osa-aikaisen toimeen hakemaan. 

 

Saamelaiskäräjien ja kunnan sopimuksen mukaan avustusta voidaan 

käyttää Muonion vuodeosaston saamenkielisen vastuuhoitajan 

palkkausmenoihin mikäli ensisijaisesti rahoitettuja kohteita ei 

voida toteuttaa sovitulla tavalla tai niihin osoitettua 

valtionavustusta jää käyttämättä.  

 

Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen 

valtiontalousarviossa osoitettua määrärahaa on myönnetään 

henkilöstö- ja matkustuskuluihin. Laitoshoidossa on valtionavustus  

50 % (Muonion vuodeosasto, vastuuhoitaja) ja kotipalvelussa 75 % 

(kotipalvelun saamenkielinen lähihoitaja).  

 

Tiedoksi: Saamelaiskäräjät 

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 29 § Tarkennettu esitys saamenkielisten sote-

palvelujen turvaamiseksi osoitetun määrärahan käytöstä v.2018 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää Saamelaiskäräjille tarkennettuna 

esityksenä vuotta 2018 koskien, että erityisvaltionavustusta 

maksettaisiin kunnalle seuraavasti: 

 

A. Saamenkielinen kotiavustaja Veahkki 

Toiminnan tavoitteena on tukea ja turvata saamenkielisiä ikäihmisiä, 

mielenterveyskuntoutujia, vammaisia ja lapsiperheitä omakielisen ja 

–kulttuurisen tuen avulla kotona selviytymisessä , sosiaalisten 

kontaktien ja yhteisösuhteiden ylläpidossa. Työntekijän tehtävänä on 

kodin hoitamiseen liittyvien tehtävien lisäksi tukea asiakasta 

sosiaali- ja terveyspalvelujen hakemisessa ja toimia tarvittaessa 

oppaana ja asioimistulkkina, tukea erilaisissa muutostilanteissa 

sekä tukea saamelaisen kulttuuriperineen säilyttämistä ja 

ylläpitämistä. 

 

Valtioavustus 27 519 €, kunnan rahoitusosuus 9 173 € 

 

B. Saamenkielinen lähihoitaja 

Toiminnan tavoitteena on tarjota saamenkielisiä hoiva- ja 

avustajapalveluita saamenkielisille vanhuksille, 

mielenterveyskuntoutujille. Työntekijän toimialueena on koko kunta. 

Lisäksi työntekijä kehittää ja ohjaa saamenkielistä toimintakykyä 

ylläpitävää ryhmätoimintaa alueen saamenkielisille ihmisille.  

 

Valtionavustus 28 842 €, kunnan rahoitusosuus 9614 €. 

 

C. Saamenkielinen terveydenhoitaja (työaika 50 %): Enontekiön kunnan 

avohoito 

Saamenkielisen terveydenhoitajan tehtävänä on tarjota saamenkielisiä 

neuvola-, kouluterveydenhoito-, ja kotisairaanhoitopalveluja. 

Lisäksi terveydenhoitaja vastaa saamelaisten yleisestä 

terveysneuvonnasta ja tarvittaessa toimii vastaanottoavustajana tai 

työparina saamenkielisten asiakkaiden kohdalla. 

Valtionavustus 10 496 €, kunnan rahoitusosuus 10 496 €. 

 

D. Saamenkielinen vastuuhoitaja, Muonion vuodeosasto 

Saamenkielinen vastuuhoitaja toimii saamenkielisten potilaiden 

omahoitajana huolehtien saamen kielen ja kulttuurin huomioimisesta 

potilaiden hoidossa. Lisäksi hän varmistaa kotiutusvaiheessa, että 

potilas on saanut hoito-ohjeet saamenkielellä ja että potilas osaa 

soveltaa niitä kotona. 
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Valtionavustus 19 300 €, kunnan rahoitusosuus 19 300 €. 

Hyvinvointilautakunta esittää, että mikäli valtionavustusta ei voida 

myöntää kaikkiin esitettyihin kohtiin, valtionavustusta 

myönnettäisiin ensisijaisesti kolmelle ensimmäiselle kohteelle, 

koska tällöin valtionavustuksella rahoitetulla toiminnalla voidaan 

palvella suurinta henkilömäärää.  

 

Selostus: 

Saamelaiskäräjät on pyytänyt kunnalta tarkennettua esitystä valtion 

talousarviossa saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseen osoitetun, Saamelaiskäräjien kautta välitettävän, 

erityisvaltionavustuksen käytöstä.  

 

Tiedoksi: Saamelaiskäräjät 

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 30 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin 

yhdistelmäviran perustaminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Jos virka perustetaan; Saamenkielen taito ja 

perehtyneisyys saamelaiskulttuuriin katsotaan eduksi 

kelpoisuusvaatimuksena. Tarkoituksenmukainen työajan käyttö 

koulukuraattorin työhön tulee selvittää käytännön työssä.  

 

Käsittely: 

Keskustelun aikana tuli esille että pätevyysvaatimuksena tulisi olla 

että saamenkielentaito ja perehtyneisyys saamelaiskulttuuriin 

katsotaan eduksi. Hyvinvointilautakunta kiinnitti huomioita siihen 

että lasten psykiatrisen hoidon tarve on lisääntynyt jolloin 

koulukuraattorin työ voisi omalta osaltaan vähentää raskaampia 

palveluita.  Hyvinvointilautakunta katsoi että tulisi seurata 

koulukuraattorin työhön tarvittavan ajan tarvetta ja etsiä käytännön 

kannalta tarkoituksenmukainen tapa.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perusturvaan 

perustetaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka 1.7.2018 

alkaen.  

Viranhaltijan tehtävistä 80 % on sosiaalitoimiston 

sosiaalityöntekijän tehtäviä ja 20 % työajasta viranhaltija toimii 

opetustoimen alaisena koulukuraattorina.  

Sosiaalityöntekijän tehtävät perusturvassa:  

1.Aikuisten vammaispalvelun sosiaalityöntekijät tehtävät ; 

palvelutarpeen selvitys ja arviointi, asiakassuunnitelmat ja 

Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ja palveluja koskeva 

päätöksenteko. 

2. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja laki työttömien 

monialaisesta palvelusta mukaiset tehtävät; aktivointisuunnitelmat, 

sosiaalipalvelujen järjestäminen työttömille mukaan lukien 

kuntouttava työtoiminta.   

3. Aikuissosiaalityö, mukaan lukien Laki toimeentulotuesta mukaiset 

tehtävät.  

4. Osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevaan 

virka-aikaiseen päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan 

ulkopuoliseen päivystykseen. 

5. Muut sosiaalitoimen sosiaalityöntekijän tehtävät. 

 

Kelpoisuusvaatimus:  

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 

272/2005 3 § mukainen kelpoisuus; ylempi korkeakoulututkinto, johon 

sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai 

pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lisäksi 

edellytetään että henkilö on merkitty Laki sosiaalihuollon 
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ammattihenkilöistä (817/2015) mukaisella tavalla 

sosiaalityöntekijäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontaviraston rekisteriin. 

 

Työaika: KVTES 3 luvun 10 §:n mukainen työaika: 37 tuntia 30 

minuuttia viikossa. 

 

Hinnoittelukohta: 04SOS04A, hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka 

on 2670,08 €. 

 

Hyvinvointilautakunta esittää, että erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaajan toimi lakkautetaan 1.7.2018 alkaen.  

 

Selostus: 

Erityislastentarhanopettaja – kuntoutusohjaaja lopettaa työt 

keväällä 2018.  Tällaisen yhdistelmätoimen täyttäminen on vaikeaa, 

koska erityislastentarhanopettajia on vähän suhteessa työpaikkoihin. 

Toisaalta Enontekiöllä on tällä hetkellä vähän pieniä lapsia 

erityishuollon piirissä, jolloin erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaajan työn tarve on jonkin verran vähentynyt.  

Kuntoutusohjaaja on hoitanut omalta osaltaan pienten lasten 

kuntoutuksen koordinointia, ollut yhteydessä vanhempiin ja lasten 

kanssa työskenteleviin. Hän on omalta osaltaan huolehtinut että 

lasten palvelusuunnitelmat ja erityishuolto-ohjelmat ovat ajan 

tasalla. Nämä tärkeät tehtävät jäävät sosiaalitoimen hoidettaviksi, 

jos tehtävää ei täytetä. Kuntoutusohjauksen osalta vaarana on että 

sen osalta joudutaan lisäämään ostopalveluja, joiden tarvetta 

pienten lasten osalta vähentää kuntoutusohjauksen tarpeessa olevien 

lasten määrän vähentyminen.  

 

Maakunta- ja ns. sote-uudistuksen valmistelu työllistävät myös 

kunnan viranhaltijoita. Valmisteluun osallistuminen esimerkiksi 

maakunnallisissa työryhmissä ja kokouksissa, omalta osaltaan 

varmistaa, että Enontekiön kunnan erityistarpeet huomioidaan. 

Työajan käyttäminen valmistelutyöhön on aiheuttanut muiden 

työtehtävien ruuhkaantumista.  

 

Uusi kuntalaki velvoittaa kunnan viranhaltijat osallistuvaan 

suunnitteluun ja vuoropuheluun kuntalaisten kanssa. Kunnan 

velvoitteet seudun elinvoiman tukemisessa ja kuntalaisten 

hyvinvoinnin edistämisessä ovat lisääntyneet, jolloin myös kunnan 

sosiaalitoimi on saanut uusia tehtäviä.  

Viime vuosina uudistettu sosiaalialan lainsäädäntö 

(Sosiaalihuoltolaki, Lastensuojelulaki, Laki ikääntyneen väestön 

tukemisesta ja palveluista, työttömien palveluja koskeva 

lainsäädäntö), ovat lisänneet kunnan sosiaalitoimen velvoitteita.  

Uudistetussa lainsäädännössä on säädetty monelta osin sitovasti 

määräajoista asiakkaan asian käsittelyssä, mitkä määräajat ovat 
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kuntia velvoittavia. Uusi ns. lainsäädäntö edellyttää 

sosiaalityöntekijän kelpoisuutta eräissä Lastensuojelulain 

mukaisissa tehtävissä sekä vammaisten, mielenterveydellisistä 

häiriöistä kärsivien, sekä päihdeongelmaisten palveluissa.  

Sosiaalitoimessa onkin koettu melkoista työpainetta. 

Perusturvajohtajan varsinainen eläkeikä täyttyy syksyllä 2019, johon 

eläköitymiseen on sosiaalitoimessa varauduttava.  

 

Uusi sosiaalityöntekijän virka varmistaa että sosiaalitoimi pystyy 

hoitamaan velvoitteensa ilman henkilöstön Työturvallisuuslain 

tarkoittamaa haitallista kuormittumista.  

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) mukaan kunnalla on 

velvoite yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. 

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja 

fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 

ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 

oppilaitosyhteisössä. Yksilökohtaisella oppilashuollolla 

tarkoitetaan mm. kuraattoripalveluja. Kuraattoripalveluilla 

edistetään kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä 

opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa ja tuetaan 

opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja 

psyykkisiä valmiuksia. Opiskelijalla on järjestettävä mahdollisuus 

keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon kuraattorin kanssa 

viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun 

opiskelija tai huoltaja on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa 

mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana 

työpäivänä.  Enontekiön kunnassa kuraattoripalvelut on järjestetty 

tarvittaessa ostopalveluna. Kuraattoritoiminta voidaan nähdä lasten 

ja nuorten hyvinvointia edistävänä ennaltaehkäisevänä palveluna.  

Oppilashuoltolakiin liittyvässä hallituksen esityksessä katsottiin 

mitoitusohjeena että yhtä kokoaikainen kuraattori tarvitaan 780 

oppilasta kohti. Enontekiön kouluissa opiskelijoita on viime vuosina 

ollut n. 150 jolloin päätoimisen kuraattorin palkkaus ei ole 

perusteltua. Esityksen mukaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattori 

käyttäisi viikossa yhden päivän koulukuraattorin tehtäviin. 

 

Yhdistelmäviran osalta on tärkeää että tehtäväkuva on selvä 

viranhaltijalle, ja hänen asiakkailleen. Pidetään suotavana, ettei 

kuraattorin yhdistelmävirassa toimiva hoida saman asiakkaan 

sosiaalitoimen sosiaalityöntekijän tehtäviä esimerkiksi 

lastensuojelua tai lasten vammaispalvelun tehtäviä, koska 

Hallintolain mukaisia esteellisyystilanteita voisi tällöin syntyä.   

 

Viran palkkauskustannukset ovat n. 40 000 € /vuosi. Perusturvan 

osuus kustannuksista olisi n. 30 000 € /vuosi ja koulutoimen n. 

10 000 €/vuosi.  

Vuoden 2018 osalta palkkausmenot lisääntyisivät n. 20 000 €.  
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Tiedoksi: Khall 

 

Muutoksenhaku: Kesken 
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Hyvinvointiltk. 31 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 19.9.2017 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 265 § 25.8.2017 Nuorisovaltuuston asettaminen 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 266 § 25.8.2017 Vammaisneuvoston asettaminen 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 267 § 25.8.2017 Vanhusneuvoston nimeäminen 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 271 § 25.8.2017 Ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan 

toimielimen määrääminen 

  

Valvira Dnro V/65215/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

 

Valvira Dnro V/75000/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus 

sairaankuljetusajoneuvojen muutoksista 

 

Valvira 9.3.2017 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2/2017 

- Kuntainfo: Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien 

kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
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Hyvinvointiltk. 32 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta päätti esittää, että kunnan johtoryhmä 

selvittää kolmas-, neljäsluokkalaisten iltapäivähoidon 

järjestämistä. 

 

Käsittely: 

Berit-Ellen Juuso kiinnitti huomioita lapsiperheiden kotipalvelussa, 

että tarpeet eivät kohtaa. Tulisi tarkentaa kotipalvelun sisältöä.  

Iltapäivähoito pikku koululaisille tulisi kunnan järjestää. Kolmas-

ja neljäsluokkalaisten päivähoito tulisi järjestää niille lapsille 

jotka sen tarvitsevat. 

 

Jenni Peteri toi esille huolen Kilpisjärven monitoimitalon tilojen 

käytön maksuista. Kilpisjärven kyläläisten tulisi voida käyttää 

monitoimitalon tiloja maksutta. Kunnan tulisi tukea liikkumista ja 

harrastuksia ilmaisia tiloja tarjoamalla. Nuorisotilat tulisi olla 

maksutta käytössä.   Yhdenvertaisuus palvelujen suhteen tulisi 

turvata.   

 

Outi Kurkela esitti, että vanhuksilta perittävää kaupankäyntimaksun 

alentamista harkittaisiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvointiltk. 33 § Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous 26.10.2017. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.  

 

 

 

 

 


