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ASIALISTA: 

47 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

48 § Ounasmajojen ja Hetanrannan asuntojen siivous,   

     ostopalvelusopimus 

49 § Nuorten työpajan toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

50 § Enontekiön vammaisneuvoston jäsenet, vammaisneuvoston  

     toimintasääntö ja talousarvio v.2018 

51 § Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan  

     valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 

52 § Hyvinvointilautakunnan kokoontuminen v. 2018 

53 § Veteraanisiivouksen ostopalvelusopimuksen jatkaminen Rakennus  

     Mäkitalo Oy:n kanssa vuodelle 2018 

54 § Enontekiön vanhusneuvoston toimintasääntö, toimintasuunnitelma  

     ja talousarvio vuodelle 2018 

55 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

56 § Lautakunnan tietoon saatettavat asiat 

57 § Aiesopimus; Länsi-Pohjan omaishoitajat ry, STEA:n avustama  

     Omais-Oiva-toiminta 

58 § Esityslistojen, oheismateriaalin tulostaminen ja esityslistojen  

     lähettäminen lautakunnan jäsenille 
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Hyvinvointiltk. 47 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo 

Peltovuoma 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________30.11.2017_________________ 4 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2017 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 48 § OUNASMAJOJEN JA HETANRANNAN ASUNTOJEN SIIVOUS, 

OSTOPALVELUSOPIMUS  

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely:  

Ulla Keinovaara ilmoitti esteellisyyden Ounasmajojen hallituksen 

jäsenyyden perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

 

Ehdotus: 

Ostopalvelusopimus Ounasmajojen ja Hetanrannan asuntojen 

siivouksesta solmitaan Rakennus Mäkitalo Oy:n kanssa yrityksen 

tekemän tarjouksen pohjalta. 

 

Selostus: 

Ounasmajojen ja Hetanrannan asuntojen siivouksesta on pyydetty 

tarjouksia. Tarjouspyyntö esityslistan oheismateriaalina. 

Ainoan tarjouksen on tehnyt Rakennus Mäkitalo Oy. Tarjous esitellään 

kokouksessa.  

 

Päätöshistoria: 

Hyvinvointiltk.26.10.2017 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. 
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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 

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 
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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. 49 § NUORTEN TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 

2018  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Nuorisolain monialaisen yhteistyöryhmän esittämät 

lisäykset hyväksyttiin ja lisätään toimintasuunnitelmaan.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja totesi, että Nuorisopajan johtokunta on lisännyt 

toimintasuunnitelmaan: Tutustuminen Kilpisjärven ja Storfjordin 

työmarkkinoihin, yhteistyö terveydenhuollon kanssa tarvittaessa 

etenkin osa-työikäisten kohdalla, yhteisöllisyys tärkeä motivoiva 

tekijä. Kunnan autojen siivouksen osalta lisättiin että 

työnjohtovastuu on kunnan teknisellä toimella.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy nuorten työpajan toimintasuunnitelman 

vuodelle 2018 oheismateriaalina olevan esityksen mukaisena. 

 

Selostus: 

Valtuuston päätöksen mukaisesti hyvinvointilautakunta vastaa nuorten 

työpajan toiminnasta. Työpajatoimintaan haetaan Lapin 

aluehallintoviranomaiselta valtionavustusta. Valtionavustuksen 

hakeminen edellyttää hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa.  Nuorisolain 

mukainen monialainen yhteistyöelin eli kunnan laajennettu 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä käsitteli 

toimintasuunnitelmaa kokouksessaan 23.11.2017.  

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 

 

Tiedoksi:  

nuorten työpaja, vapaa-aikasihteeri, khall 
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Hyvinvointiltk. 50 § ENONTEKIÖN VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET, 

VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ JA TALOUSARVIO V.2018 

 

Päätös: 

Vammaisneuvoston jäseniksi hyvinvointilautakunta esittää: 

 

Jäsen    Henkilökohtainen 

    varajäsen  

    

Birgitta Eira    Per Oula Juuso  

puheenjohtaja 

 

Mika Heikura   Satu-Marja Eira-Keskitalo 

kunnanhallituksen nimeämä  

luottamushenkilö jäsen  

 

Timo Leppäjärvi   Riitta Vieltojärvi 

 

Maarit Rinne   Asta Niemelä 

  

      

Heidi Risto   Anu Ollila 

 

Jari Stoor   Jenniina Eira  

 

Virpi Labba           Ulla Keinovaara  

 

 

Toimintasääntö ja määräraha esitetään ehdotuksen mukaan. 

Tarvittaessa määrärahaa voidaan tarkistaa, mikäli toiminta sitä 

edellyttää.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti että vammaisneuvoston jäseneksi esitetään 

lisäksi Virpi Labba, Birgitta Eiran varajäseneksi Per Oula Juuso, 

Jari Stoorin varahenkilöksi Jenniina Eira.  Kokouksessa esitettiin 

Virpi Labban varajäseneksi Ulla Keinovaara ja Maarit Rinteen 

varajäseneksi Asta Niemelä.  

 

Ehdotus:  

Enontekiön hyvinvointilautakunta esittää että vammaisneuvoston 

toimintasäännöksi hyväksytään esityslistan oheismateriaalina oleva 

esitys. Hyvinvointilautakunta esittää, että vammaisneuvosto 

tarvittaessa tekee muutosesityksiä toimintasääntöön saatuaan 

kokemusta toiminnasta. 

 

Vammaisneuvoston talousarvioksi hyvinvointilautakunta esittää 
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3 100 €. Kunnanhallitus voi siirtää määrärahan 

hyvinvointilautakunnan talousarvioon. Hyvinvointilautakunta esittää, 

että vammaisneuvosto tekee määrärahan käyttösuunnitelman ja esittää 

sen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi.  Määräraha kattaa 

vammaisneuvoston kokouskulut, vammaisneuvoston jäsenten 

koulutuskulut ja vammaisneuvoston järjestämistä tilaisuuksista 

aiheutuvat kulut, vammaisneuvoston esittämät avustukset 

vammaisjärjestöille tai vammaisten kuntalaisten toimintaan, 

vammaisneuvoston tilaamat selvitykset ja kehittämistyöt.  

 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön 

vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi nimetään seuraavat: 

 

Jäsen    Henkilökohtainen 

    varajäsen  

    

Birgitta Eira    esitetään kokouksessa 

kunnanhallituksen nimeämä  

puheenjohtaja 

 

Mika Heikura   Satu-Marja Eira-Keskitalo 

kunnanhallituksen nimeämä  

luottamushenkilö jäsen  

 

Timo Leppäjärvi   Riitta Vieltojärvi 

 

Maarit Rinne   esitetään kokouksessa 

  

 

Heidi Risto   Anu Ollila 

 

Jari Stoor   esitetään kokouksessa  

 

esitetään kokouksessa  esitetään kokouksessa 

 

Selostus: 

Vammaisilta henkilöiltä, vammaisjärjestöiltä, ja vammaisten 

henkilöiden palvelujen tuottajilta on pyydetty esityksiä 

vammaisneuvoston jäseneksi.  

 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Birgitta Eira katsoo että 

vammaisneuvoston määrärahan tulisi olla vähintään 5000 €, jotta 

vammaisneuvosto voi toimia vaikuttavasti. 

 

Päätöshistoria: 

Khall 25.8.2017 266 § Vammaisneuvoston asettaminen  

Päätös Kunnanhallitus nimesi vammaisneuvoston puheenjohtajaksi 

Birgitta Eiran ja sihteeriksi perusturvajohtajan.  
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Kunnanhallitus nimesi hallintosäännön mukaisesti toiseksi jäseneksi 

Mika Heikuran vammaisneuvostoon.  

Kunnanhallitus päätti antaa puheenjohtajalle ja sihteerille 

tehtäväksi koordinoida vammaisneuvoston perustaminen 

toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen 

tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen ym. asiaan liittyvien 

tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle 

ja edelleen kunnanhallitukselle.  

Käsittely  

Taru Mäkitalo esitti valittavaksi Mika Heikuran.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Birgitta 

Eiran ja sihteeriksi perusturvajohtajan.  

Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön mukaisesti toisen valtuutetun 

vammaisneuvostoon.  

Kunnanhallitus päättää antaa puheenjohtajalle ja sihteerille 

tehtäväksi koordinoida vammaisneuvoston perustamisen 

toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja talousarvioineen 

tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen ym. asiaan liittyvien 

tahojen kanssa, minkä jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle 

ja edelleen kunnanhallitukselle.  

Selostus  

Kuntalain (410/2015) 5. luvun 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnan 

hallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla 

useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän 

omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä 

edustus.  

Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, 

vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, 

asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. 

Näihin valitaan vähintään 2 valtuutettua.  

Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston 

toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus 

vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten 

henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 

asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen 

taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  

Lainsäädännössä korostetaan vammaisten henkilöiden esittämien 

tarpeiden ja näkökohtien huomioon ottamista sekä eri viranomaisten 

ja vammaisjärjestöjen välisen yhteistoiminnan merkitystä vammaisten 

henkilöiden aseman ja olosuhteiden kehittämisessä. Vammaisneuvoston 

toimiala on laaja. Se käsittää kaikki ne kunnan toiminnot, jotka 

liittyvät vammaisten ihmisten elämiseen ja arkeen.  

Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, 

vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voivat kukin nimetä valtuuston 

kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
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Vaikuttajaelimien edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta 

valtuuston suljetussa kokouksessa.  

Neuvostolla on oikeus kutsua kokoukseen kuultavaksi kunnan 

viranhaltijoita ja tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.  

– 

 

Muutoksenhaku: 

ei muutoksenhakua, asia kesken 

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 
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Hyvinvointiltk. 51 § LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI 

ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLOSSA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää että kunnanhallitus antaisi 

hallituksen esityksestä oheismateriaalin mukaisen lausunnon. 

 

Selostus: 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää mm. kunnilta lausuntoa 

hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta 

sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

 

Lausuntoesitys esityslistan oheismateriaalina.  

 

Kunta on jo aiemmin antanut useita lausuntoja koskien sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistusta. Oheismateriaalina olevassa 

lausuntoesityksessä pyritty ottamaan kantaa kunnan aiemmissa 

lausunnoissa painottamiin seikkoihin. Näitä ovat lähipalvelujen 

turvaaminen, enontekiöläisten palvelujen turvaaminen, saamelaisten 

asukkaiden kielellisten ja kulttuurillisten oikeuksien turvaaminen 

ja rajat ylittävän yhteistyön mahdollistaminen palvelujen 

järjestämisessä.   

 

Lausuntopyyntö ja oheismateriaali: 

http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017 

 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken 

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

 

 

 

 

http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017


ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________30.11.2017_________________ 13 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2017 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 52 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN V. 2018 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Tutustumiskäynnit tehdään kokouksen aluksi klo 

14.00 alkaen.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta kokoontuu v. 2018 seuraavasti: 

 

18.1.2018 klo 14.00 käsiteltävänä asiana mm. käyttösuunnitelma. 

Tutustuminen ASPA-koti Riekonmarjaan ja toimintakeskus Hyrylään. 

 

22.2.2018 klo 14.00 käsiteltävänä asiana mm. tilinpäätös ja 

kuntakertomus. Tutustuminen Luppokotiin ja Ounasmajojen 

asumispalveluyksikköön ja kotipalveluun.  

 

22.3.2018 klo 14.00. Tutustuminen nuorten työpajaan, Hiihtomaahan ja 

työttömien palveluihin. Sote-kiinteistöasiat käsittelyssä kunnan 

asiaa koskevan työpajatyöskentelyn pohjalta.  

 

22.5.2018 klo 14.00. käsiteltävänä asiana mm. Hyvinvointilautakunnan 

talousarvioraami 2019. Esitys Saamelaiskäräjille saamenkielisten 

palvelujen turvaamisen tarkoitetun määrärahan käytöstä. Tutustuminen 

terveydenhuollon  toimintaan ja terveydenhuollon ja  sosiaalitoimen 

yhteistyöhön.  

 

14.6.2018 klo 14.00. käsiteltävänä asiana kunnan yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvosuunnitelma. Tutustuminen vapaa-aikatoimen ja 

kulttuuritoimen toimipisteisiin. 

 

22.8.2018 klo 14.00. käsiteltävänä asiana mm. suunnitelma 

ikääntyneen väestön tukemisesta ja vanhusten palveluista.  

 

27.9.2018 klo 14.00 mm. Hyvinvointilautakunnan talousarvio ja 

talous- ja toimintasuunnitelma. Hyvinvointikertomuksen 

vuositarkistusesitys. Saamenkielisten palvelujen turvaamiseen 

välitettävän valtionavustuksen tarkennettu suunnitelma v.2019. 

 

25.10.2018 klo 14.00.  

 

22.11.2018 klo 14.00.mm Nuorten työpajan toimintasuunnitelma 

vuodelle 2018.   

 

Hyvinvointilautakunta voi kokoontua tarvittaessa muinakin aikoina.  

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus, elinvoimalautakunta, kuntakello 
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Hyvinvointiltk. 53 § VETERAANISIIVOUKSEN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN 

JATKAMINEN RAKENNUS MÄKITALO OY:N KANSSA VUODELLE 2018  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan yksimielisesti.  

 

Ehdotus:  

Jatketaan ostopalvelusopimusta vuodelle 2018 Rakennus Mäkitalo Oy:n 

kanssa. Veteraanisiivous järjestetään yksilöllisesti tehdyn 

suunnitelman mukaan kerran kuukaudessa tai kerran kolmessa viikossa 

1-3 tuntia kerrallaan.  Siivouspalvelu järjestetään rintamatunnuksen 

tai erityisryhmien kuntoutuspäätöksen saaneille henkilöille.  

 

Selostus: 

Kunta on viime vuosina ostanut siivouspalvelua rintamaveteraanien ja 

erityisryhmien kuntoutuspäätöksen saaneille henkilöille.  

Valtiokonttori myöntää rintamaveteraanien kotona asumiseen kunnille 

avustusta ja korvaa kokonaan sotainvalidien Sosiaalihuoltolain 

mukaisten tukipalvelujen kustannukset. Rintamaveteraanien kotona 

asumiseen myönnettävän avustuksen määrään vaikuttaa kunnassa asuvien 

rintamaveteraanien lukumäärä ja valtion talousarvioon varaaman 

määrärahan suuruus.  Vuonna 2017 Valtiokonttori on maksanut 

Enontekiön kunnalle avustusta 7483,28 €. Kunnan tulee selvittää 

avustuksen käyttö Valtiokonttorille.  

Kunnassa asuu tällä hetkellä kotona neljä rintamaveteraania, yksi 

sotainvalidi ja yksi erityisryhmien kuntoutuspäätöksen saanut. 

Siivouspalvelun kustannukset kunnalle ovat kunnalle n. 8 400 € 

/vuosi. Rakennus Mäkitalo on ainoa SHL tukipalvelujen tuottajaksi 

rekisteröity yritys Enontekiöllä.   

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 

 

Tiedoksi:   

Miia Ahlholm, Rakennus Mäkitalo Oy, Enontekiön sotiemme veteraanien 

järjestöjen yhdyshenkilö Pentti Keskitalo 
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Hyvinvointiltk 54 § ENONTEKIÖN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ, 

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.   

 

Ehdotus: 

Enontekiön hyvinvointilautakunta esittää että kunnanhallitus 

hyväksyisi vanhusneuvoston toimintasäännön vanhusneuvoston 

16.11.2017 tekemän esityksen mukaisena. 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

vanhusneuvoston talousarvioksi hyväksytään 3 100 € vanhusneuvoston 

esityksen mukaisesti. Hyvinvointilautakunta hyväksyy että 

kunnanhallitus siirtää määrärahan hyvinvointilautakunnan 

vastattavaksi. 

Toimintasuunnitelma merkitään tiedoksi. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus päättänyt 25.8.2017 että 

hyvinvointilautakunnan tulee valmistella kunnanhallitukselle 

vanhusneuvoston toimintasääntö ja talousarvio esitettäväksi. 

Vanhusneuvosto on päättänyt kuluvan valtuustokauden 

toimintasäännöstään, talousarviostaan ja toimintasuunnitelmastaan 

v.2018 kokouksessaan 16.11.2017.  Esitykset esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Muutoksenhaku: 

ei osoitusta, asia kesken 

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 
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Hyvinvointiltk. 55 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Päätös:  

Hyvinvointilautakunta päätti nimetä käyttäjäedustajaksi Satu-Marja 

Eira-Keskitalon ja hänen varahenkilöksi Elli-Marja Kultiman. 

Hyvinvointilautakunta painotti tiedonkulkua neuvottelukunnan ja 

kunnan välillä.  

 

Päätettiin, että Kultiman kutsutaksin linjan lisääminen kaksi kertaa 

kuukaudessa kulkevaksi selvitetään, ja asia valmistellaan 

päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.  

 

Käsittely: 

Jenni Peteri otti esille, että kunnanhallitus antanut 

hyvinvointilautakunnalle tehtäväksi valita Lapin sairaanhoitopiirin 

perusterveydenhuollon neuvottelukuntaan käyttäjäedustajan. 

Lautakunta päätti ottaa asian käsiteltäväksi. Jenni Peteri esitti 

että neuvottelukuntaan esitetään valittavaksi Elli-Marja Kultimaa. 

Outi Kurkela esitti että neuvottelukuntaan valitaan Satu-Marja Eira-

Keskitalo, Ulla Keinovaara ja Alpo Peltovuoma kannattivat esitystä. 

 

Outi Kurkela otti esille että Kultimaan toivotaan toista 

kutsutaksiyhteyttä kuukaudessa. Yhteys olisi tarpeen mm. 

ruokatarvikkeiden hankinnan kannalta. Keskusteltiin asiasta. 

Todettiin, että Posti on tarjonnut palvelua, jossa kauppa ja Posti 

sopivat ruokatarvikkeiden kotiinkuljetuksesta. Keskusteltiin 

mahdollisuudesta, että ruokatarvikkeiden kuljetus voitaisiin hoitaa 

sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun tukipalveluna.  

  

Muutoksenhaku: 

Käyttäjäedustaja: oikaisuvaatimus 

Kutsutaksiyhteys: asia kesken 

 

Tiedoksi:  

Käyttäjäedustaja: Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuolto, 

Satu-Marja Eira-Keskitalo, Elli-Marja Kultima, khall 

Kutsutaksiyhteys: Miia Ahlholm 
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Hyvinvointiltk. 56 § LAUTAKUNNAN TIETOON SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely: 

Esitettiin lisäksi merkittäväksi tiedoksi:  

Khall 327 § Perusterveydenhuollon neuvottelukunnan perustaminen ja 

nimeäminen.  

Kvalt 79 § Enontekiön kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 

hyväksyminen 

Khall 323 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen 

Vanhusneuvosto 2 § Vanhusneuvoston nimeäminen kuluvalle 

valtuustokaudelle. 

Sosiaali-ja terveysministeriö , Kuntainfo 5/2017 , Omaishoidon tuen 

hoitopalkkiot vuonna 2018. 

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi  

 

Viranhaltijapäätökset 23.11.2017 saakka; perusturvajohtaja, 

sosiaaliohjaaja, vastaava hoitaja ja saamenkielinen kehittäjä-

sosiaalityöntekijä 

 

Aspa Palvelut Oy:n palveluiden hinnat vuonna 2018 

 

Kiinteistö Oy Ounasmajat: Muutos vuokrasopimukseen 27.11.2009 

Kiinteistö Oy Ounasmajat (0226860-9) ja Enontekiön kunta (019662-1)  

( jätehuolto sisällytetään vuokraan, ei aiheuta vuokrankorotusta) 

 

Aluehallintovirasto:  

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta, Posti 

Kotipalvelut OY 

 

Valvira: 

KT-Lanssi;Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen  

FinnHEMS Oy; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. 

FinnHems Oy; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta.  

Yes Terveys Oy; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen. 

Yes Terveys OY; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta. 

 

Pohjois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus: Omaishoidon tuki –

perusteet. Maakuntahallinnon valmistelun poliittinen ohjausryhmä 

suosittelee perusteiden käyttöön ottoa kunnille jo ennen 
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maakuntahallintoon siirtymistä.  Sosiaalitoimistossa on keskusteltu 

että asia valmistellaan hyvinvointilautakunnalle käsiteltäväksi 

keväällä jolloin uudet perusteet voitaisiin ottaa käyttöön syksyllä 

2018. 

 

Khall 15.11.2017, 323 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen 

Khall 15.11.2017, 327 § Perusterveydenhuollon neuvottelukunnan 

perustaminen ja nimeäminen 

 

Kvalt 15.11.2017, 79 § Enontekiön kunnan laajan 

hyvinvointikertomuksen 2017 – 2020 hyväksyminen 

 

Vanhusneuvosto 16.11.2017, 2 § Vanhusneuvoston nimeäminen kuluvalle 

valtuustokaudelle 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 5/2017, 28.11.2017 

- Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2018 

  

Selostus: 

Asiakirjat nähtävänä kokouksessa 
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Hyvinvointiltk. 57 § AIESOPIMUS; LÄNSI-POHJAN OMAISHOITAJAT RY;  

STEA:n avustama Omais-Oiva-toiminta 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy aiesopimuksen. Ohjausryhmän jäseneksi 

nimetään saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria 

Näkkäläjärvi.  

 

Tilojen järjestämisestä, tiedotuksesta ja asiantuntija-alustuksista 

sovitaan tapahtuma- ja asiakohtaisesti.  

 

Selostus: 

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry. esittää kunnalle aiesopimusta 

yhteistyöstä STEA:n avustaman OmaisOiva-toimintaa koskien. 

Aiesopimuksen mukaan kunta sitoutuu järjestämään tilat Omais-Oiva-

toiminnalle, osallistumaan tiedotukseen kuntalaisille, nimeämään 

jäsenen ohjausryhmään ja asiantuntija-alustusten pitämiseen 

tilaisuuksissa, joissa käsitellään Enontekiön kunnan palveluja. 

 

OmaisOiva –toimintaa Enontekiöllä olisi mm. kylillä järjestettävät 

tilaisuudet, OmaisOiva-kahvila Hetassa kerran kuussa, ja OmaisOiva-

hetket eli henkilökohtaiset tapaamiset omaishoitajien kanssa. 

Toimintaa järjestettäisiin yhteistyössä muiden toimijoiden mm. Sámi 

Soster ry.:n ja kunnan kanssa siten, että OmaisOiva lisäisi 

omaishoitajille tarkoitettua tukitoimintaa paikkakunnalla.  

OmaisOiva voi järjestää myös koulutusta omaishoitajille yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa.  

 

Omaishoidontuesta Enontekiön sosiaalitoimessa vastaava viranhaltija; 

saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi 

puoltaa aiesopimuksen solmimista. Asiasta on keskusteltu myös 

SámiSoster ry:n Birgen ruovttus –toiminnasta vastaavan Leena 

Palojärven kanssa. 

 

Aiesopimus esitys esityslistan oheismateriaalina.   

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 

 

Tiedoksi:  

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry, Anne-Maria Näkkäläjärvi, Leena 

Palojärvi 
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Hyvinvointiltk. 58 § ESITYSLISTOJEN, OHEISMATERIAALIN TULOSTAMINEN 

JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN LAUTAKUNNAN JÄSENILLE 

 

Päätös: 

Esityslistat tulostetaan kokoukseen heille, joille esityslista 

lähetetään sähköisesti. Oheismateriaalia ei tarvitse tulostaa 

kokoukseen.  

 

Varajäsenille esityslista lähetetään sähköisesti. 
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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: 50, 51, 54, 55 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 48, 49, 52, 53, 55, 57 

 

 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: 48, 49, 52, 53, 55, 57 

  

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 


