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Asialista: 

1 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

2 § Päätösvallan siirtäminen hyvinvointilautakunnan alaisille  

    viranhaltijoille/viestintä ja kulttuuri/kulttuuri- ja 

    viestintäkoordinaattori 

3 § Päätösvallan siirtäminen hyvinvointilautakunnan alaisille  

    viranhaltijoille; vapaa-aika, nuoriso ja liikunta 

4 § Päätösvallan delegointi käyttösuunnitelman osalta, perusturva 

5 § Sosiaalihuollon asiakasmaksut vuonna 2018 - 2019 

6 § Ei-julkinen, salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 §  

7 § Tiedoksi saatettavat asiat 

8 § MLL:n lastenhoitotoiminnan rahoitus vuonna 2018 

9 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________18.1.2018_________________ 3 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2017 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 1 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ulla Keinovaara 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. 
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Hyvinvointiltk. 2 § Päätösvallan siirtäminen hyvinvointilautakunnan 

alaisille viranhaltijoille/viestintä ja kulttuuri/kulttuuri- ja 

viestintäkoordinaattori 

Päätös: Ehdotuksen mukaan.  

                 

Päätösehdotus (kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori): 

Hyvinvointilautakunta päättää siirtää uuden hallintosäännön 

perusteella, sen lisäksi mitä uudessa hallintosäännössä 

määrätään, päätösvaltaa seuraavasti:  

 

Kultuuri- ja viestintäkoordinaattori toimialajohtajana:  

 

-  hyväksyy ja vahvistaa talousarvion käyttösuunnitelman ja 

nimeää vastuuviranhaltijat ja varahenkilöt. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2017 §31 päättänyt 

Enontekiön kunnan uudesta hallintosäännöstä, mikä astui voimaan 

1.6.2017 alkaen.  

 

Kuntalaki 91 §  

 

”Toimivallan siirtäminen  

Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille 

toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 

Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on 

tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä. 

Valtuusto voi hallintosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa 

tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä 

toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää 

siirtää edelleen. 

Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon 

käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle.” 

 

Hallintosääntö 23 § 

 

”Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 

 

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa 

lainsäädännön mukaisesti, kunnanhallituksen alaisuudessa ja 

lautakunnan roolin mukaisesti hyvinvointiprosessista.  

 

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kuvata hyvinvointipalvelut 

prosessi. Prosessi tuottaa tai järjestää seuraavat palvelut 

- sosiaalihuollon palvelut 
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- terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut, missä 

ei ole järjestämisvastuuta siirretty kuntaryhmälle tai 

yhteistoiminta-alueille 

- nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimesta 

- nuorisolain mukaisesta nuorten työpajatoiminnasta 

- talous ja velkaneuvonnan 

 

Hyvinvointilautakunta päättää talousarvion puitteissa yleisten 

lautakunnille kuuluvien tehtävien lisäksi niistä asioista, jotka 

lautakunnan toimialaa koskevassa lainsäädännössä on annettu kunnan 

tehtäväksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole lainsäädännössä ja 

hallintosäännössä osoitettu kunnanhallitukselle tai –valtuustolle. 

Lautakunta päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen 

viranhaltijoille toimialansa mukaisissa tehtävissä.” 

 

Hallintosääntö 24  

”Toimielin ja viranomainen voi siirtää sille tässä hallintosäännössä 

määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle 

toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa 

edelleen. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää, jos se on 

lainsäädännössä määritelty erikseen jonkin tietyn viranomaisen 

käytettäväksi.”  

 

Tiedoksi: 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori 

Kunnanhallitus 

Kirjanpito 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 3 § Päätösvallan siirtäminen hyvinvointilautakunnan 

alaisille viranhaltijoille; vapaa-aika, nuoriso ja liikunta 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

                 

Päätösehdotus (kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori): 

Hyvinvointilautakunta päättää siirtää uuden hallintosäännön 

perusteella, sen lisäksi mitä uudessa hallintosäännössä 

määrätään, päätösvaltaa seuraavasti:  

 

Vapaa-aikasihteeri toimialajohtajana:  

 

-  hyväksyy ja vahvistaa talousarvion käyttösuunnitelman ja 

nimeää vastuuviranhaltijat ja varahenkilöt. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2017 §31 päättänyt 

Enontekiön kunnan uudesta hallintosäännöstä, mikä astui voimaan 

1.6.2017 alkaen. Enontekiön kunnanvaltuusto on tarkistanut 

hallintosääntöä päätöksellään 20.12.2017 § 89. 

 

Kuntalaki 91 §  

 

”Toimivallan siirtäminen  

Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille 

toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 

Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on 

tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä. 

Valtuusto voi hallintosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa 

tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä 

toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää 

siirtää edelleen. 

Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon 

käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle.” 

 

Hallintosääntö 23 § 

 

”Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 

 

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa 

lainsäädännön mukaisesti, kunnanhallituksen alaisuudessa ja 

lautakunnan roolin mukaisesti hyvinvointiprosessista.  

 

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kuvata hyvinvointipalvelut 

prosessi. Prosessi tuottaa tai järjestää seuraavat palvelut 

- sosiaalihuollon palvelut 
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- terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut, missä 

ei ole järjestämisvastuuta siirretty kuntaryhmälle tai 

yhteistoiminta-alueille 

- nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimesta 

- nuorisolain mukaisesta nuorten työpajatoiminnasta 

- talous ja velkaneuvonnan 

 

Hyvinvointilautakunta päättää talousarvion puitteissa yleisten 

lautakunnille kuuluvien tehtävien lisäksi niistä asioista, jotka 

lautakunnan toimialaa koskevassa lainsäädännössä on annettu kunnan 

tehtäväksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole lainsäädännössä ja 

hallintosäännössä osoitettu kunnanhallitukselle tai –valtuustolle. 

Lautakunta päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen 

viranhaltijoille toimialansa mukaisissa tehtävissä.” 

 

Hallintosääntö 24  

”Toimielin ja viranomainen voi siirtää sille tässä hallintosäännössä 

määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle 

toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa 

edelleen. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää, jos se on 

lainsäädännössä määritelty erikseen jonkin tietyn viranomaisen 

käytettäväksi.”  

 

Tiedoksi: 

Vapaa-aikasihteeri  

Kunnanhallitus 

Kirjanpito 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 4 § Päätösvallan delegointi käyttösuunnitelman 

osalta, perusturva 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (perusturvajohtaja): 

Hyvinvointilautakunta päättää siirtää uuden hallintosäännön 

perusteella, sen lisäksi mitä uudessa hallintosäännössä 

määrätään, ja mitä aiemmin on delegoinnin osalta päätetty 

päätösvaltaa seuraavasti:  

Perusturvajohtaja toimialajohtajana:  

 

-  hyväksyy ja vahvistaa talousarvion käyttösuunnitelman ja 

nimeää vastuuviranhaltijat ja varahenkilöt. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2017 §31 päättänyt 

Enontekiön kunnan uudesta hallintosäännöstä, mikä astui voimaan 

1.6.2017 alkaen. Enontekiön kunnanvaltuusto on tarkistanut 

hallintosääntöä päätöksellään 20.12.2017 § 89. 

 

Kuntalaki 91 §  

 

”Toimivallan siirtäminen  

Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille 

toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 

Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on 

tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä. 

Valtuusto voi hallintosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa 

tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä 

toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää 

siirtää edelleen. 

Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon 

käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle.” 

 

Hallintosääntö 23 § 

 

”Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 

 

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa 

lainsäädännön mukaisesti, kunnanhallituksen alaisuudessa ja 

lautakunnan roolin mukaisesti hyvinvointiprosessista.  

 

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kuvata hyvinvointipalvelut 

prosessi. Prosessi tuottaa tai järjestää seuraavat palvelut 

- sosiaalihuollon palvelut 
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- terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut, missä 

ei ole järjestämisvastuuta siirretty kuntaryhmälle tai 

yhteistoiminta-alueille 

- nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimesta 

- nuorisolain mukaisesta nuorten työpajatoiminnasta 

- talous ja velkaneuvonnan 

 

Hyvinvointilautakunta päättää talousarvion puitteissa yleisten 

lautakunnille kuuluvien tehtävien lisäksi niistä asioista, jotka 

lautakunnan toimialaa koskevassa lainsäädännössä on annettu kunnan 

tehtäväksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole lainsäädännössä ja 

hallintosäännössä osoitettu kunnanhallitukselle tai –valtuustolle. 

Lautakunta päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen 

viranhaltijoille toimialansa mukaisissa tehtävissä.” 

 

Hallintosääntö 24  

”Toimielin ja viranomainen voi siirtää sille tässä hallintosäännössä 

määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle 

toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa 

edelleen. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää, jos se on 

lainsäädännössä määritelty erikseen jonkin tietyn viranomaisen 

käytettäväksi.”  

 

Tiedoksi: 

Kirjanpito 

Kunnanhallitus 

Perusturvan toimialajohtajat 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 5 § Sosiaalihuollon asiakasmaksut vuonna 2018 - 2019 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää palvelumaksuista seuraavaa: 

 

1. Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 1.1.2018 alkaen 48,90 € 

 

Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on 1.1.2018 alkaen 22,50 € 

Maksukatto on vuonna 2018 683 € kalenterivuodessa. 

 

2. Päivä- ja yöhoidon maksu 1.1.2018 alkaen 22,50 €. 

 

3. Omaishoidon vapaan ajalta perittävä maksu on 11,40 €/vrk.  

 

4. Kuljetuspalvelusta peritään linja-autotaksan mukainen 

omavastuuosuus sekä meno- ja paluumatkalta. Kutsutaksiliikennettä 

käyttävä, VPL tai SHL päätöksen taksilla suoritettavasta matkasta 

saanut, ei tarvitse maksaa kutsutaksiliikenteessä lainkaan 

omavastuuosuutta. Taksimatkan toisen yksilöpäätöksen omaavan kanssa 

(eri taloudessa asuvan kanssa) yhdistellyt, ei tarvitse maksaa 

omavastuuosuutta.  Kuljetuspalvelumaksut tarkistetaan kevään aikana 

kesällä voimaan tulevan taksiuudistuksen vuoksi.  

 

5. Tukipalvelumaksut vuonna 2018  

 

Turvapuhelin 13,50 €/kk ja ovihälytin 8,50 €/kk. Turvapuhelimeen tai 

ovihälyttimeen liittyvältä ensimmäiseltä asennus- ja 

opastuskäynniltä peritään 25 € /käynti. 

 

Avustajakutsujärjestelmästä Ounasmajoilla peritään 8 €/kk. 

Avustajakutsujärjestelmään sisältyy, ilman eri maksua, tarvittaessa 

ovihälytin.  

 

Vaatteiden pesu hankittuna Hetan pesutuvasta: Pesutuvan taksan 

mukainen hinta + kuljetus 5 € / erä (jos kotipalveluhenkilöstö 

kuljettaa) 

 

Saunotus- ja kylvetys Ounasmajoilla muualla asuville 11 €/kerta.  

 

Kauppa-asiointi Kotipalvelun suorittamasta kauppa-asioinnista 

veloitetaan 10 € /käynti jos asiakas ei ole kauppareissulla mukana. 

Jos asiakas on mukana asiointimatkalla, siihen kulunut aika 

sisällytetään säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun.  
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Kotipalveluhenkilöstön tuottama siivous (myönnetään vain mikäli se 

ehdottoman välttämätöntä ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi eikä 

omaisia tai yksityisiä palvelutuottajia ole käytettävissä) 38 € 

/tunti/ työntekijä. Jos kaksi työntekijää siivoaa, maksu peritään 

kaksinkertaisena. 

 

6. Kotipalvelun maksut  

 

Tilapäinen kotipalvelu  

Tilapäinen kotipalvelu 1.1.2018 alkaen 12 € /käynti 1-2 h Jos käynti 

kestää pidempään peritään kultakin alkavalta tunnilta 12 €. Enintään 

72,60 €/pv.  

 

Säännöllisen kotipalvelun tulosidonnaiset maksut 1.1.2018 alkaen 

 

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipavelusta peritään kuukausimaksu 

palvelun laadun ja määrän, käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon 

mukaan. Kuukausimaksu saa olla enintään sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetyn 

maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä 

kuukausituloista. Asetuksella on määritelty tuloraja ja 

enimmäismaksuprosentti perhekoon mukaan. 

 

hoitoisuusluokka   tuettu 

1  

tuettu 

2 

tuettu 

3 

valvottu 

1 

valvottu 

2 

tehostettu 

  1-5 h/kk 6-11 

h/kk 

12-17h/kk 18-23 h/kk 24-29 h/kk 30-  

h/kk 

henkilömäärä tuloraja       

1 576 15 % 21 % 29 % 31 % 33 % 35 % 

2 1063 10 % 14 % 19 % 20 % 21 % 22 % 

3 1667 9 % 11 %  14 % 15 % 16 % 18 % 

4 2062 8 % 10 % 12 % 13 % 14 % 15 % 

5 2496 7 % 9 % 11 % 12 % 13 % 13 % 

6 2866 6 % 8 % 10 % 10 % 11 % 11 % 

 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisesta pitkäaikaisesta asumispalvelusta 

peritään hoivan osalta kuten kotipalvelumaksun mukainen 

tulosidonnainen maksu asumispalveluun sovittujen tuntien mukaan.  
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Kotipalvelun tulosidonnainen maksun osalta enimmäismaksu tuntia 

kohti on 61,32 €.  

   

7. Pitkäaikainen laitoshoito:  

Maksu on 85 % hoidossa olevan kuukausituloista. Jos suurempi 

tuloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 

42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaille taataan 

kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 108 €.  

 

8. Omaishoitajan  vapaan ajalta perittävä maksu 1.1.2018 alkaen 

11,40 € /vrk. 

 

9. Ateriapalvelumaksujen mahdollinen tarkistus tuodaan myöhemmin 

käsittelyyn.  

 

Selostus: 

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- 

ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Asiakasmaksut 

laskevat kansaeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22%. Säännöllisen 

kotihoidon tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 

0.60 €. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi 

kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. 

Sosiaalipalveluista perittävät maksut kuuluvat kunnan 

harkintavaltaan kunhan säädettyjä enimmäismääriä ei ylitetä.  

 

Maksukertymät sosiaalipalvelumaksuista ovat olleet pienet verrattuna 

palvelun järjestämisestä aiheutuneisiin menoihin. Esimerkiksi v.2016 

kotipalvelun asiakasmaksuja maksettiin 51 967 €, kun kotipalvelun 

kotipalvelun toimintakulut 425390 €. Luppokodin asiakasmaksut v.2016 

238 000 €, kun toimintakulut 1156 000 €. Vammaispalvelulain mukaisen 

kuljetuspalvelun menot 6 371 €, menot 53 501 €.  

Asiakasmaksuilla on merkittävä palvelun käyttöä ohjaava vaikutus.  

 

Tiedoksi:  

Kotipalvelun ja laitoshoidon asiakkaat, tulosalueiden vastuuhenkilöt 

ja henkilöstö 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 6 § Ei-julkinen, salassa pidettävä  

Julkisuuslaki 24 §  

 

 

 

 

Hyvinvointiltk. 7 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 9.1.2018 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 310 § 6.11.2017 Vanhusneuvoston nimeäminen kuluvalle 

valtuustokauudelle 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 313 § 6.11.2017 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän 

asettaminen 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 340 § 11.12.2017 Oikaisuvaatimus vapaa-aikasihteerin 

valinnasta 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 358 § 19.12.2017 Kokouspalkkiot kunnanhallituksen asettamien 

vaikuttajaelinten ym. osalta 

 

Valvira Dnro V/85338/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

 

Valvira Dnro V/85342/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

 

Valvira Dnro V/85346/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 
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Valvira Dnro V/85643/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus 

sairaankuljetusajoneuvojen muutoksista 

 

Aluehallintovirasto/ Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Lappi 

LAAVI/1485/07.00.04/2017 

- Talous- ja velkaneuvonnan toimeksiantosopimuksen irtisanominen 

Aluehallintovirasto/ Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Lappi 

LAAVI/1412/04.01.01/2017, LAAVI/1428/04.01.01/2017, 

LAAVI/1445/04.01.01/2017, LAAVI/1526/04.01.01/2017 

- Yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palvelujen 

toiminnan laajentaminen Pellon, Inarin, Sallan ja Enontekiön kuntiin 

Aluehallintovirasto/ Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Lappi 

LAAVI/1539/04.02.00/2017 

- Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Aluehallintovirasto/ Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Lappi 

LAAVI/1583/04.02.01/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus 

Valtiovarainministeriö/ Kunta- ja aluehallinto-osasto 

VM/2473/02.02.06.00/2017 

- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan 

verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta 

kunnille vuonna 2018 

Valtiovarainministeriö/ Kunta- ja aluehallinto-osasto 

VM/2474/02.02.06.00/2017 

- Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018 

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 5/2017 

- Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2018 

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 6/2017 

- Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2018 

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 7/2017 

- Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2018 

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 1/2018 

- Toimeentulotuen perusosa 2018 
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Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 213/2017 

- Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista 

tiukennetaan 

Tiedote sosiaalipäivystyksestä 14.12.2017 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 20.12.2017 

- Talousarvio ja palveluiden hinnat vuodelle 2018 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin toimintayksikkö 

- Omaishoidon tuen toimintaohjeet 

Työtä julkisilla hankinnoilla 
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Hyvinvointiltk. 8 § MLL:N lastenhoitotoiminnan rahoitus vuonna 2018, 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirin anomus 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:   

Enontekiön hyvinvointilautakunta sitoutuu rahoittamaan Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton Lapin piirin Enontekiön lastenhoitotoiminnan 

organisointia v. 2018 850 €. Rahoitus maksetaan perusturvan menoihin 

varatusta määrärahasta. 

 

Selostus: 

MLL välittää, rekrytoi, kouluttaa ja ohjaa hoitajia kunnan 

lapsiperheiden avuksi. Perheet palkkaavat MLL:n opastuksella 

tilapäistä lastenhoitoapua. Lastenhoitajat ovat työsuhteessa 

perheeseen.   MLL kouluttaa hoitajat, selvittää näiden sopivuuden 

henkilökohtaisen haastattelun ja rikostaustan selvityksen avulla. 

MLL:n välitystoiminta välittää hoitajan perheen tilauksesta. Kunnan 

maksuosuus kattaa koulutuksen, hoitajien valinnan ja 

välitystoiminnan sekä perheiden opastamisen työsuhteen velvoitteiden 

täyttämisessä.  

 

Asiasta käytyjen keskustelujen mukaan kysyntää ja tarvetta, 

lastenhoitopalvelulle olisi Enontekiöllä. Palvelu omalta osaltaan 

edistäisi lapsiperheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisisi ongelmia.  

 

Tiedoksi: 

MLL Lapin piiri /perhepalvelupäällikkö Tiia Nyman 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus  

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________18.1.2018_________________ 17 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2017 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointilautakunta 9 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Ulla Keinovaara kysyi kiintiöpakolaisten tilanteesta. Miten 

kotouttaminen on järjestynyt.  

 

 

 

Puheenjohtaja  päätti klo 15.50  

 


