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Asialista: 

31 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

32 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen  

33 § Yhteistyösopimus etsivästä nuorisotyöstä 

34 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin yhdistelmäviran  

     perustaminen  

35 § Sopimus virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen  

     etupäivystyksen järjestämisestä 

36 § Sopimus Sosiaalihuoltolain 29 § a-kohdan mukaisen  

     yhteispäivystyksen kustannusten jaosta 

37 § Kannanotto tehostetun palveluasumisen järjestämiseen ja  

     tehostetun palveluasumisen tiloihin 

38 § Tiedoksi saatettavat asiat  

39 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

40 § Ehdotus itsenäisyyspäivänä myönnettäväksi kunniamerkiksi,  

     sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ansioituminen 
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Hyvinvointiltk. 31 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajaksi 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. 
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Hyvinvointiltk. 32 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

Päätös: 

Perusturvajohtajan kokouksessa esitetyn muutetun ehdotuksen mukaan; 

Hakijoiden kielitaito arvioidaan ja valinta tehdään seuraavassa 

kokouksessa.  

Käsittely:  

Hyvinvointilautakunta haastatteli hakijat.   

Haastattelun ja asian esittelyn aikana paikalla oli sosiaaliohjaaja, 

vanhustyönjohtaja Miia Ahlholm.  

Perusturvajohtaja esitti ehdotuksenaan kokouksessa että hakijoiden 

saamenkielentaito arvioidaan ja valinta tehdään toukokuun 

kokouksessa.  

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta haastattelee hakijat. Hakijat kutsutaan 

haastatteluun klo 15.00  

Ehdotus valittavasta henkilöstä annetaan kokouksessa.  

Päätöshistoria: 

Hyvinvointiltk. 22.3.2018 27 § 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Hakijat kutsutaan haastatteluun huhtikuussa. 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti, että hakijat Jonna Rauhala ja Anni-Marja 

Vanhapiha kutsutaan haastatteluun ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus:  

Esitetään kokouksessa. 

 

Selotus:  

Saamenkielisen lähihoitajan toimi on haettavana 20.3.2018 mennessä. 

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

Yhdistelmä hakijoista esitetään kokouksessa. Hakemukset nähtävänä 

kokouksessa.  

 

Tiedoksi: 

Hakijat, palkkasihteeri, vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja. 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 33 § Yhteistyösopimus etsivästä nuorisotyöstä 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

Käsittely: 

Jari Kultima poistui kokouksesta lyhyeksi aikaa asian käsittelyn 

aikana, mutta palasi kokoukseen esittelyn aikana.  

Ehdotus (vapaa-aikasihteeri): 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan 

yhteistyösopimuksen etsivästä nuorisotyöstä.  

Selostus: 

Enontekiön ja Muonion kunnat ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2011 

lähtien etsivän nuorisotyön toteuttamisessa. Muonion kunta on 

vuosittain hakenut valtionavustusta kahden etsivän 

nuorisotyöntekijän palkkaukseen, joista toinen on työskennellyt 

Enontekiöllä. Muonion kunta on hakenut Lapin aluehallintovirastolta 

lokakuussa 2017 valtionavustusta vuoden 2019 etsivän nuorisotyön 

toteuttamiseen ja hakemuksen liitteeksi on pyydetty kuntien 

yhteistyösopimusta etsivästä nuorisotyöstä. Enontekiön ja Muonion 

kunnat ovat yhteistyössä laatineet esityslistan oheismateriaalina 

olevan yhteistyösopimuksen. 

Tiedoksi: 

Muonion kunta 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 34 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin 

yhdistelmäviran perustaminen 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perusturvaan 

perustetaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka 1.7.2018 

alkaen. Viranhaltija toimii aluksi 50 % työajastaan opetustoimen 

alaisena koulukuraattorina.  Koulukuraattorin tehtäviin tarvittavan 

työajan tarve arvioidaan kevätlukukauden lopussa 2019, kun 

koulukuraattorin työ on saatu hyvin alulle.  

Hyvinvointilautakunta esittää että palkkausmenot jaetaan 

sosiaalitoimen ja koulutoimen kesken työajan suhteessa. 

 

Yhdistelmävirkaan vaaditaan, että valittava on laillistettu 

sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

817/2015.) Saamen kielen taito ja perehtyneisyys saamen kulttuuriin 

katsotaan eduksi. Noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja valitun 

on esitettävä työterveyshuollon antama hyväksyttävä lausunto 

terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista sekä lasten kanssa 

työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain 504/2002 

mukainen rikosrekisteriote. 

 

Hyvinvointilautakunta päättää että sosiaalityöntekijä-

koulukuraattorin viran, mikäli kunnanhallitus viran perustaa, 

tehtävät perusturvassa ovat: 

1.Osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevaan 

virka-aikaiseen päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan  

ulkopuoliseen päivystykseen. 

2.Aikuissosiaali- ja vammaispalvelun ja muita sosiaalitoimiston 

sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttäviä työtehtäviä erikseen 

päätettävällä tavalla huomioiden valittavan valmiudet ja kiinnostus.  

 

Työaika 38 h 15 min /viikko.  Hinnoittelukohta: 04SOS04A. 

 

Hyvinvointilautakunta esittää että erityislastentarhanopettajan-

kuntoutusohjaajan toimi lopetetaan toimen kuntoutusohjaajan 

toimenkuvan osalta.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja muutti esitystään toimen lakkauttamisen osalta. 

Muutettu esitys: Hyvinvointilautakunta esittää 

erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimen 

kuntoutusohjaajan toimenkuvan osalta.  

 

Lautakunta piti asian käsittelyn jälkeen pienen tauon.  
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Ehdotus (perusturvajohtaja):  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perusturvaan 

perustetaan sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka 1.7.2018 

alkaen. Viranhaltija toimii aluksi 50 % työajastaan opetustoimen 

alaisena koulukuraattorina.  Koulukuraattorin tehtäviin tarvittavan 

työajan tarve arvioidaan kevätlukukauden lopussa 2019, kun 

koulukuraattorin työ on saatu hyvin alulle.  

Hyvinvointilautakunta esittää että palkkausmenot jaetaan 

sosiaalitoimen ja koulutoimen kesken työajan suhteessa. 

 

Yhdistelmävirkaan vaaditaan, että valittava on laillistettu 

sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

817/2015.) Saamen kielen taito ja perehtyneisyys saamen kulttuuriin 

katsotaan eduksi. Noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja valitun 

on esitettävä työterveyshuollon antama hyväksyttävä lausunto 

terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista sekä lasten kanssa 

työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain 504/2002 

mukainen rikosrekisteriote. 

 

Hyvinvointilautakunta päättää että sosiaalityöntekijä-

koulukuraattorin viran, mikäli kunnanhallitus viran perustaa, 

tehtävät perusturvassa ovat: 

1.Osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevaan 

virka-aikaiseen päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan  

ulkopuoliseen päivystykseen. 

2.Aikuissosiaali- ja vammaispalvelun ja muita sosiaalitoimiston 

sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttäviä työtehtäviä erikseen 

päätettävällä tavalla huomioiden valittavan valmiudet ja kiinnostus.  

 

Työaika 38 h 15 min /viikko.  Hinnoittelukohta: 04SOS04A. 

 

Hyvinvointilautakunta esittää että erityislastentarhanopettajan-

kuntoutusohjaajan toimi lopetetaan. 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus on päättänyt palauttaa sosiaalityöntekijä-

koulukuraattorin yhdistelmäviran perustamisen lautakunnille 

12.2.2018 § 26.  

 

Kokonaisuus:  

Viranhaltijaesityksissä tarkoituksena on lakkautettavaksi esitetyn 

erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimen tilalle 

perustaa sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin täysiaikainen virka, ja 

kiertävän lastentarhanopettaja-varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

toimi.  Voimavarat lisääntyvät siis varhaiskasvatuksen osalta 

puolikkaan toimen verran, ja perusturvan osalta n. 25 %.  Lisäksi 

saadaan Oppilashuoltolain edellyttämä koulukuraattoripalvelu 

kunnassa alkamaan.  
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Kokonaisuudessaan palkkausmenojen lisäys on n. 40 000 € /vuosi ja 

n.20 000 €/vuosi 2018.  Palkkausmenojen lisäys jakaantuu 

perusturvan, koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kesken.  

 

Voimavarojen lisäystarve aiheutuu päivähoidon osalta uuden 

Varhaiskasvatuslain (b909/2012) vaatimuksesta: varhaiskasvatuksessa 

edellytetään opetusta ja pedagogista asiantuntemusta. Kunnassa 

toimii kolme varhaiskasvatusyksikköä ryhmäperhepäiväkoteina; 

Peltovuoma, Karesuvanto ja Kilpisjärvi.  Näissä yksiköissä ei ole 

työssä lastentarhanopettajia. Kiertävä lastentarhanopettaja turvaa 

opetusta ja pedagogisen asiantuntemusta myös 

ryhmäperhepäiväkoteihin.  Kyseessä on uusi resurssi.  

 

Varhaiskasvatuslaki edellyttää että kunnassa on oltava lasten 

päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti 

erityislastentarhanopettajan palveluja. Esitetyssä järjestelyssä 

säilyy nyt oleva erityislastentarhanopettaja resurssi.  

 

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

velvoite järjestää kuraattoripalvelut.  Kunnassa on hoidettu 

kuraattoripalvelut tarvittaessa ostopalveluna.  

Kuraattoripalveluilla edistetään kouluyhteisön hyvinvointia, sekä 

yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa ja 

tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja 

psyykkisiä valmiuksia. Koska kyseessä on uusi palvelu omana 

toimintana järjestettynä on tarkoituksen mukaista varata 

ensimmäisenä lukuvuotena riittävästi aikaa uuden toiminnan 

käynnistämiseen.  Esityksen mukaan sosiaalityöntekijä-

koulukuraattori toimii 50 % työajastaan koulukuraattorin tehtävissä. 

Kustannusten jako työajan mukainen. Kevätlukukauden lopussa 2019 

arvioidaan yhdessä koulutoimen kanssa, paljonko työaikaa 

koulukuraattorin tehtävien hoitamiseen on syytä varata lukuvuodeksi 

2019/2020.  

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus, elinvoimalautakunta 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Hyvinvointiltk. 35 § Sopimus virka-ajan ulkopuolisen 

sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen järjestämisestä   

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin esityksen 

sopimukseksi virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen 

etupäivystyksen järjestämisestä. 

Selostus:  

Enontekiön kunta järjestää virka-ajan ulkopuolisen 

sosiaalipäivystyksen yhdessä Pellon, Kolarin, Kittilän ja Muonion 

kuntien kanssa. Etupäivystys ostettiin aiemmin Lapin Ensi- ja 

turvakoti ry:ltä. V. 2018 alusta aiheutti mm. 

Ammatinharjoittamislaki vaati, että etupäivystäjän on oltava 

laillistettu, virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä.  Rovaniemen 

kaupunki tarjosi etupäivystyksen järjestämistä niin että se 

toteutetaan Rovaniemen kaupungin sosiaalipäivystysyksikössä. 

Rovaniemen kaupungin sosiaalipäivystysyksikkö on hoitanut Tunturi-

Lapin kuntien ja Pellon kunnan etupäivystyksen 1.1.2018 alkaen.  

Tunturi-Lapin kunnat ja Pellon kunnat järjestävät virka-ajan 

ulkopuolisen takapäivystyksen niin, että kunnat järjestävät 

päivystävän sosiaalityöntekijän takapäivystäjäksi kaikkien 

päivystysrenkaan kuntien alueelle, asukasmääriensä suhteessa. 

Enontekiön kunta takapäivystää vuodessa viisi viikkoa. Etupäivystäjä 

ottaa tarvittaessa yhteyttä takapäivystäjään, joka virka-ajan 

ulkopuolella vastaa paikan päällä palvelutarpeen arvioinnista ja 

kiireellisten palvelujen järjestämisestä.  

Virka-aikaisen päivystyksen kukin kunta hoitaa itse.  

Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että kunta järjestää 

ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän sosiaaliavun. 

Rovaniemen kaupungin esitys sopimukseksi esityslistan 

oheismateriaalina.  

Tiedoksi: 

Rovaniemen kaupunki / Palveluesimies Susanna Lauhava 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 36 § Sopimus Sosiaalihuoltolain 29 § a-kohdan 

mukaisen yhteispäivystyksen kustannusten jaosta  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin 

sopimusesityksen. 

 

Selostus: 

Rovaniemen kaupungin ympärivuorokautinen päivystysyksikkö toteuttaa 

Sosiaalihuoltolain 29 a §:n mukaisen laajan ympärivuorokautisen 

päivystysyksikön sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

yhteispäivystyksen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osalta.  

 

Rovaniemen kaupunki esittää että kunnat maksavat yhteispäivystyksen 

kustannukset asukaslukunsa suhteessa. Enontekiön maksuosuudeksi v. 

2018 tulee 981,13 €. 

 

Rovaniemen kaupungin sopimusesitys esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: 

Rovaniemen kaupunki, palveluesimies Susanna Lauhava 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 37 § Kannanotto tehostetun palveluasumisen 

järjestämiseen ja tehostetun palveluasumisen tiloihin 

 

Päätös: 

Lautakunnan päätökseksi tuli Alpo Peltovuoman esitys. Ulla 

Keinovaaran esitystä ei kannatettu.  

 

Käsittely: 

Alpo Peltovuoma esitti että lautakunta olisi ympärivuorokautisen 

hoiva-asumisen tilojen ja tuotannon kilpailutuksen kannalla, jotta 

vaihtoehdot olisivat vertailtavissa. Vasta kilpailutuksen jälkeen 

tehtäisiin päätös asiassa.  Outi Kurkela kannatti Alpo Peltovuoman 

esitystä.  

 

Ulla Keinovaara esitti asian käsittelyn siirtämistä. Ulla 

Keinovaaran esitystä ei kannatettu.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää kantanaan, että kunnan tulisi sopia 

kilpailutuksen jälkeen yhteistyöstä yksityisen palvelutuottajan 

kanssa tilojen rakentamisessa ja tehostetun palveluasumisen 

tuotannossa.  

 

Selostus: 

Perusturvalautakunta asetti v.2015 vanhusneuvoston aloitteesta 

työryhmän pohtimaan tehostetun palveluasumisen järjestämistä. 

Työryhmä päätyi esittämään Luppokodin Sosiaalihuoltolain mukaisen 

laitoshoidon korvaamista tehostetulla palveluasumisella 

ajanmukaisissa tiloissa.  Kunnanvaltuusto hyväksyi talous- ja 

toimintasuunnitelmassaan Luppokodin tilojen korvaamisen 

suunnitteluun määrärahan vuodelle 2018.  

 

Enontekiön kunnassa yli 75 –vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti 2020 

luvulta alkaen. Väestöennusteen mukaan yli 75 vuotiaita kunnassa on 

2030 - 2040-luvuilla nykyiseen nähden kaksinkertainen määrä; n. 400 

henkilöä. Valtakunnallisen ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen 

mukaan tehostettua palveluasumista tulisi olla tarjolla 5-6 %:lle 

yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautista hoiva-asumista tarvittaisiin 

Enontekiöllä noin 20 - 24 henkilölle.  Oletuksena on, että valtaosa 

tehostettua palveluasumista tarvitsevista haluaa palvelun 

kotikunnassa. 

 

Valtakunnallisesti pyritään mahdollistamaan kotona asuminen 

mahdollisimman pitkään tukemalla ikääntyneen väestön toimintakykyä 

ja asumisolosuhteista sekä huolehtimalla ikääntyneen väestön 

kuntoutuksesta ja hyvästä terveydenhuollosta. Kotihoitoa tuetaan 

omaishoitoa kehittämällä.  Myös kotona asumista tukevia palveluita; 
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kotihoitoa, päivähoitoa ja lyhytaikaishoitoa pyritään kehittämään ja 

lisäämään. 

 

Maakuntauudistukseen liittyvä lainsäädännöstä eduskunta päättää 

kesäkuussa.   

 

v. 2017 alkaen tehostetun palveluasumisen vaihtoehdoista on 

keskusteltu kunnanhallituksen asettamassa kuntakonsernin 

kehittämispajassa jonka työskentelyyn on osallistunut 

luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä 

henkilöstön edustajia. 

 

Kunnanhallitus on päättänyt antaa valtuudet keskustella tehostetun 

palveluasumisen järjestämisestä myös yksityisten rakennuttajien ja 

yksityisten palvelutuottajien kanssa. 

 

Vaihtoehdoiksi on jäänyt:  

1. Ei tehdä mitään. Luppokoti siirtyy Sosiaalihuoltolain mukaisena 
laitoshoitona maakunnalle, jos Sote-uudistus toteutuu. 

Maakuntien kiinteistöpalvelukeskus vuokraa tilat ainakin vv. 

2020 - 2022.  Henkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen.  

Maakunta päättää tehostetun palveluasumisen tai SHL 

laitoshoidon järjestämisestä Enontekiöllä.  

2. Kunta solmii sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa 
palvelun tuottamisesta palvelusetelillä yksityisen 

rakennuttamassa ja kunnan välivuokraamissa tiloissa.  

Maakunnalle siirtyy palvelusetelituottajuus ko. 

palvelutuottajan osalta. Edellyttää kilpailusta.   

3. Kunnan oma palvelutuotanto jatkaa yksityisen omistamissa, 
kunnan vuokraamissa, tiloissa edellyttää kilpailutusta tilojen 

osalta.  

4. Kunta rakentaa asumispalveluyksikön ja järjestää siinä palvelut 
kunnan omana tuotantona.  Maakunta vuokraa tilat ainakin 

vv.2020 - 2022 ja tuotannon jatkamiseen.  

5. Kunta kilpailuttaa yksityisen tehostetun palveluasumisen 
tilojen rakentamisen ja palvelujen järjestämisen. Luppokoti 

jatkaa SHL laitoshoitoa, jonka rinnalle tulee yksityistä 

tehostetun palveluasumisen tarjontaa. Kiinteistöriski 

Luppokodin tilojen osalta.  

 

Sosiaalipalvelut siirtyvät Maakuntahallinnolle hallituksen esityksen 

mukaan 1.1.2020 alkaen. Siirtymäsäännös esityksen mukaan 

maakuntahallinto sitoutuu vuokraamaan nykyiset toimitilat kolmeksi 

vuodeksi. Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen maakuntahallinto 

vuokraa tarvitsemansa toimitilat.  

 

Esitän sopimusta yksityisen tehostetun palveluasumisen tuottajan 

kanssa. Perustelut: 1. Yksityinen palvelutuotanto ei ole kunnallista 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________25.4.2018_________________ 13 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                                     

                                    

palvelutuotantoa heikompilaatuista.  2. Kustannukset asiakkaalle 

ovat samat kunnallisessa ja yksityisessä tehostetussa 

palvelutuotannossa.3. Yksityinen tehostettu palveluasuminen on 

kunnalle edullisempaa kuin omana tuotantona järjestetty.  

Talousarvion toteutumien on varmempaa. Tosin Enontekiön kunta ei 

tästä pääse hyötymään jos kustannusvastuu siirtyy maakunnalle 

1.1.2020. 4. Kunnan omana tuotantona tehty rakentaminen ja uuden 

toimintayksikön aloittaminen sitoisi huomattavasti kunnan teknisen 

toimen ja sosiaalitoimen työvoimavaroja tilanteessa, jossa 

sosiaalipalvelujen tuottaminen ja järjestämisen siirtäminen 

maakuntahallinnolle vaatii työtä. 5. Yksityisen kanssa tehtävän 

sopimuksen myötä kunnalle ei jää riskiä osittain tai kokonaan 

käyttämättä jäävästä kiinteistöstä.6. Paikkakunnalla oleva 

asianmukainen tehostetun palveluasumisen yksikkö myös varmistaa 

tehostetun palveluasumisen palvelut paikkakunnalla 

alueuudistuksessa. 7. Kun kunta investoi palveluasumisen 

rakennuksiin, kaventuu investointivara muihin kohteisiin.  

 

Lapin maakunnan valmistelussa oleva palvelulupaus ei ole vielä 

valmistunut eikä ole tietoa miten maakunta suunnittelee 

järjestävänsä tehostetun palveluasumisen.  

 

Rajoituslain mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön lupa on saatava 

yli 5 milj. investoinneille. Jos ulkoistus on koskee yli 50 % kunnan 

sote-menoista ja jos sopimuksen kesto on yli 5 vuotta, kunnan on 

sisälyttytettävä sopimukseen irtisanomisehto. Nämä ehdot eivät täyty 

suunnitellussa sopimuksessa yksityisen kanssa.  

 

Laatu Valtakunnallinen ohjeistus yhtenäistää julkisten ja 

yksityisten palveluyksiköiden laatua. Maakunnan järjestäessä 

palvelun laatu määräytyy, valtakunnallisten suuntaviivojen 

puitteissa, maakunnan päättämien kriteerien mukaan. Laatuerot eri 

yksiköiden välillä jäänevät pieniksi.  Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos seuraa Ikälain toteuttamista. V. 2016 tutkimuksen mukaan 

Suomessa noin puolet tehostetun palveluasumisen asiakkaista asuu 

yksityisten palvelutuottajien tuottamissa palveluissa.( THL 

Vanhuspalvelujen tila 2016). Seurantatutkimuksessa v.2016 

selvitettiin myös toimintayksiköiden toimintatapoja. Tutkimuksen 

mukaan yksityiset toimintayksiköt huolehtivat kunnallisia yksiköitä 

paremmin palvelusuunnitelmien ajantasaisuudesta, 

itsemääräämisoikeudesta sekä asiakkaan mahdollisuuksista 

mielekkääseen toimintaan, ulkoiluun ja sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen. (THL Vanhuspalvelujen tila 2016; kotihoidon, 

tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon 

toimintatavat.) 

Tutustumiskäynneillä yksityisiin asumisyksiköihin palvelu on 

näyttäytynyt laadultaan hyvänä. Hoivatyötä on toteutettu 
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suunnitelmallisesti ja laatua seurattu. Asiakirjahallinto ja 

tietojärjestelmät ovat ajan tasalla.  

Yksityinen asumispalveluyksikkö vaatii Lupa- ja valvontaviranomaisen 

antaman toimiluvan. Yksiköllä on oltava omavalvontasuunnitelma. 

Yksikön on annettava Valviralle vuosittain toimintakertomus 

toiminnastaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011)   

 

Kustannukset asiakkaalle 

Kustannukset palvelumaksun osalta ovat asiakkaalle samat jos hän 

hankkii palvelut yksityisestä yksiköstä kunnan tai maakunnan 

myöntämällä palvelusetelillä tai jos hän maksaa kunnalle tai 

maakunnalle palvelumaksua tehostetusta palveluasumisesta. Nyt 

valmistelussa oleva Asiakasmaksulaki turvaa maksujen yhtenäisyyden 

maakuntauudistuksessa.  

Palvelutuottajat, joiden kanssa Enontekiön kunta on keskustellut, 

ovat sitoutuneet rakentamiseen niin että vuokra jää kohtuulliseksi 

eikä ylitä Kansaneläkelaitoksen pienituloisille myöntämän 

eläkkeensaajan asumistuen enimmäismääriä.  

 

Henkilöstön asema 

Keskusteluissa on lähdetty siitä että Luppokodin korvaaminen 

toteutettaisiin liikkeenluovutuksena. Tällöin henkilöstö siirtyy 

vanhoina työntekijöinä. Kuitenkin sopimuskauden päätyttyä 

sopimukseksi muuttuu yksityisten alojen sosiaalipalvelujen 

työehtosopimuksen piiriin.   

 

Yksityisektorilla vuosilomat ovat lyhyemmät, koska myös lauantai 

lasketaan lomapäiväksi toisin kuin kunnassa. Tältä osin henkilöstön 

lomaedut heikkenisivät.  Kunta-alan pitkät lomat perustuvat 

sopimuksiin. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton jäsenistä  v.2014 30 

% työskenteli yksityisissä toimipaikoissa.  Osuus oli kasvussa, 

joten lähihoitajien työskentely yksityisen hoivatyönantajan 

palveluksessa on yleistä. Yksityisen sosiaalialan 

neuvottelukumppanit ovat asettaneet työryhmän v.2018 selvittämään 

vuosiloman viisipäiväisyyttä, joten kunnallisen alan ja yksityisen 

alan sopimukset ovat mahdollisesti ehdoiltaan lähenemässä.  

 

Henkilöstö siirtyy Lapin maakunnan palvelukseen 2020 mikäli 

maakuntauudistus toteutuu.  

 

Yhteistyösopimukset 

Yksityisen kanssa pyritään jatkamaan sopimusta Ounasmajojen ja ASPA-

koti Riekonmarjan yöaikaisesta avusta. Lapin sairaanhoitopiiri 

haluaa selvittää kotisairaalatoiminnan mahdollisuudet Hetassa niin 

että mahdollinen tuleva yksikkö on mukana tuotannossa; tilat ja 

sairaanhoitajien työpanos. Nämä seikat tulisi huomioida 

tarjouspyynnössä.  
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Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Hyvinvointiltk. 38 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 

17.20.  

 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 17.4.2018 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Vapaa-aikasihteeri 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 67 § 19.3.2018 Enontekiön vammaisneuvoston jäsenet, 

vammaisneuvoston toimintasääntö ja talousarvio v.2018 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 84 § 3.4.2018 Enontekiön nuorisovaltuuston jäsenet, 

toimintasääntö ja talousarvio 

 

Enontekiön vammaisneuvosto 

- 6 § 14.3.2018 Lausuma kuljetuspalvelujen järjestämisestä  

1.8.2018 alkaen 

 

Aluehallintovirasto LAAVI/221/07.00.01/2018 

- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttämisestä vuonna 2018 

Aluehallintovirasto LAAVI/294/04.02.00/2018 

- Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti 

Aluehallintovirasto LAAVI/294/04.02.00/2018, LAAVI/295/04.02.00/2018 

- Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 
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Aluehallintovirasto LAAVI/446/05.06.02/2018 

- Täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen määräaikojen 

valtakunnallinen valvonta: Enontekiön kunta 

Sodankylän kunta 1.2.2018 

- Muistio tarkastuskäynnistä kuntoutuskoti Lapin Kehdossa 1.2.2018 

Kutsutaksiliikenteen aikataulu muutos/tarkennus 

Selvitys sosiaalipalvelujen siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin 

järjestettäväksi. Selvitys valmistuu 30.4.2018 mennessä.  

Selvityksen esittelytilaisuus ohjausryhmälle Enontekiön 

kunnanvirastolla 4.5.2018 klo 10.00- 12.30. Ohjausryhmänä on 

toiminut kuntakonsernin sote-kiinteistö työryhmä.  

 

Vapaa-aikasihteeri: 

- Liikkuva koulu –ohjelman mukaisen peruskoulujen kehittämishankkeen 

vuoden 2017 valtionavustuksen palautus 7 300 euroa Lapin 

aluehallintovirastolle. Palautuksen syynä on ollut hankkeen 

peruuntuminen 

- Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmän ja maakunnallisen 

hyvinvoinnin seurantaryhmän yhteinen kokous 10.4.2018 Enontekiön 

kunnan edustajana kokoukseen osallistui vapaa-aikasihteeri 

- Lappi NYT-nuorisotyön ytimessä toimijoiden tapaaminen Torniossa 

11.4.2018. Enontekiöltä tapaamiseen osallistui vapaa-aikasihteeri. 

Tapaamisen teemoina olivat nuorisoalan koulutus sekä some-

viestintä 

- Yhdistysillanvietto 8.5.2018 klo 18-20 kunnan virastotalon 

valtuustosalissa. Ohjelmassa vuoden 2017 yhdistyksen palkitseminen 

ja villasukkatanssit 

- Unelmien liikuntapäivä 10.5.2018 ja etkot 9.5.  

- Yhdistysfoorumi 15.5.2018 klo 17-20 Hetan koulukeskuksessa 

- Kulttuuri, -nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset 2018 ovat 

haettavana. Ilmoitus on kunnan internet-sivuilla. Avustushausta on 

myös ilmoitettu Enontekiön sanomien Riekko-sivuilla 
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Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

- Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori osallistui 

yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunta kokoontumiseen 

Enontekiöllä 6.4.2018. 

- Kulttuuripalvelut järjestää Nils-Aslak Valkeapään elämäntyötä 

muistavan tapahtuman Állohačča luottat Kilpisjärvellä 19.5.2018. 

Tapahtumaan liittyen yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton 

Enontekiön osaston kanssa järjestetään Enontekiön kouluilla 

lapsille ja nuorille rap-työpajat 17.- 18.5.2018. 

 

Tiedoksi:  

- 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 39 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

Jaakko Alamattila kysyi vammaisen henkilön avustamisesta 

terveydenhoidossa. 

Ulla Keinovaara esitti, että kunnan pitäisi pyrkiä vaikuttamaan 

Kansaneläkelaitoksen toimeentulotuen soveltamisohjeisiin koska ne 

saattavat olla kohtuuttomat asiakkaan kannalta.  
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Hyvinvointiltk. 40 § Ehdotus itsenäisyyspäivänä myönnettäväksi 

kunniamerkiksi, sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ansioituminen 

 

Tämän pykälän osalta nähtävillä kunnanvirastolla. 

 

 

 

 

… 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35 
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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: 34, 37, 40 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 32, 33, 35, 36, 38 

 

 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: 32, 33, 35, 36, 38 

 

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 


