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Asiat  41 § - 51 § 

 

 

 

Pöytäkirjan Jaakko Alamattila  Annikki Kallioniemi, 

allekirjoitus puheenjohtaja  40 – 43 § ja 46 - 51 § 

esitt./ pöytäk.pitäjä 

 

 

 

  Heli Nurmi, 44 §  Inka Alapuranen, 45 §

  esitt./ pöytäk.pitäjä esitt./ pöytäk.pitäjä

  

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus      

   

 

 
Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä     



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________22.5.2018_________________ 2 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                                     

                                    

Asialista: 

41 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

42 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen sijoituspaikka  

     Luppokoti 

43 § Luppokodin omavalvontasuunnitelman esittely 

44 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2018 kulttuurin  

     toimiala 

45 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2018 vapaa-aikatoimi 

46 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

47 § Erityislastentarhanopettajan/kuntoutusohjaajan irtisanoutuminen 

48 § Perusturvan talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuussa 

49 § V.2019 talousarvioraami perusturvan osalta  

50 § Nuoriso-, vammais-, ja vanhusneuvoston edustajan läsnäolo- ja  

     puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa 

51 § Tiedoksi saatettavat asiat 
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Hyvinvointiltk. 41 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

  

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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Perusturvaltk. 42 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti 

 

Päätös: 

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus:  

Lähihoitajan toimi on haettavana 21.5.2018 klo 15.00 mennessä. 

Hakuajan päättyessä kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat 

kutsutaan haastateltaviksi kokoukseen. Yhdistelmä hakijoista ja 

hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi:  

Hakijat, vastaava hoitaja, palkkasihteeri 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 43 § Luppokodin omavalvontasuunnitelman esittely 

 

Päätös: 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus:  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esittelee päivitetyn 

Luppokodin omavalvontasuunnitelman.  

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) edellyttää (47 §) että 

sosiaalihuollon toimintayksikköön on laadittava 

omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja 

asianmukaisuuden varmistamiseksi.  Suunnitelman toteutumista on 

seurattava ja toimintaa kehitettävä asiakkailta ja toimintayksikön 

henkilökunnalta kerättävän palautteen perusteella. Lupa- ja 

valvontaviranomainen Valvira on antanut määräyksen toimintayksikön 

omavalvontasuunnitelman sisällöstä.  

 

Tiedoksi:  

Vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakua  
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Hyvinvointiltk. 44 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2018 

kulttuurin toimiala  

 

Päätös:  

 

Ehdotus (kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori):  

Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen osavuosikatsauksen 1-

4/2018 ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle. 

 

Selostus:  

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja 

tytäryhtiöiden on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle toimialueittain osavuosikatsaus lomakepohjalla. 

Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa 

vuodessa: tammi–huhtikuulta 11.5. mennessä, tammi-heinäkuulta 10.8. 

mennessä ja tammi–syyskuulta 10.10. mennessä. Lisäksi toimialojen 

tulee seurata toteutumista kuukausittain. 

Talousarvion toteutuminen on tässä vaiheessa hiukan alittunut. 

Toimintakate on 27,7 %.  

 

Osavuosikatsauslaskelma on esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi:  

Tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 45 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2018 

vapaa-aikatoimi 

 

Päätös:  

 

Ehdotus (vapaa-aikasihteeri):  

Hyvinvointilautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan vapaa-

aikatoimen osavuosikatsauksen 1-4/2018 ja antaa sen edelleen 

tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle. 

 

Selostus:  

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja 

tytäryhtiöiden on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle toimialueittain osavuosikatsaus lomakepohjalla. 

Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa 

vuodessa: tammi–huhtikuulta 11.5. mennessä, tammi-heinäkuulta 10.8. 

mennessä ja tammi–syyskuulta 10.10. mennessä. Lisäksi toimialojen 

tulee seurata toteutumista kuukausittain. 

 

Talousarvion toteutuminen on tässä vaiheessa vuotta alittunut. 

Toimintakate on 19,0%. Vapaa-aikatoimella ei ole ollut viranhaltijaa 

tammikuussa, vapaa-aikasihteeri on aloittanut työnsä 1.2.2018 ja 

tämä on vaikuttanut alkuvuoden toimintoihin. 

 

Tiedoksi:  

Tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 46 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

Päätös: 

Ehdotus: 

Vuoden määräajaksi saamenkielisen lähihoitajan toimeen valitaan 

opiskelija Jonna Rauhala. 

Perusteena on, että Rauhalalla on lähes valmiit lähihoitajan opinnot 

ja riittävä kielitaito.  

Selostus: 

Saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio ja saamenkielinen 

sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi ovat haastatelleet 

hakijat 11.5.2018 ja antaneet arvioinsa hakijoiden suullisesta 

kielitaidosta kunnan päätöksentekoelimien käyttöön. Arviot 

esityslistan oheismateriaalina.  

Päätöshistoria: 

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.  

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.  
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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. 47 § Erityislastentarhanopettajan/kuntoutusohjaajan 

irtisanoutuminen 

 

Päätös:   

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta myöntää erityislastentarhanopettaja/ 

kuntoutusohjaajalle eron 1.9.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen 

vuoksi. 

 

Hyvinvointilautakunta kiittää erityislastentarhanopettaja/ 

kuntoutusohjaajaa tämän tekemästä arvokkaasta työstä ja toivottaa 

leppoisia eläkepäiviä.  

 

Selostus: 

Erityislastentarhanopettaja/kuntoutusohjaajan tehtävässä toimiva 

henkilö on 9.5.2018 jättänyt ilmoituksen irtisanoutumista 1.9.2018 

alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

Tiedoksi: 

Työntekijä, perusturvajohtaja, palkkasihteeri 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 48 § Perusturvan talousarvion toteutuminen tammi-

huhtikuussa 

Päätös: 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää osavuosikatsauksen 

kunnanhallitukselle; Perusturvalautakunta toteaa että talousarvio 

toteutuu arvion mukaan.  

 

Selostus:  

Lautakuntien tulee antaa osavuosikatsaus tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan vuoden 

neljän ensimmäisen kuukauden toteutuman perusteella.  

 

Vuoden 2018 kirjanpito kuukausilta 1-4 valmistui 15.5.2018.  

Näyttäisi siltä että talousarvio toteutuu arvion mukaan. 

Erikoissairaanhoidon menot ovat alkuvuonna olleet joinakin 

kuukausina korkeat. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta 

ylityshakemukselle.  

 

Perusterveydenhuolto ilmoittaa että osavuosikatsauksen 1-3 mukaan, 

toteutuma siellä arvion mukainen.  

 

Toteutumaraportti ja tilinpäätösennuste esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 49 § V.2019 talousarvioraami perusturvan osalta  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää, että perusturvan menoihin 

varattaisiin v. 2019 vuoden 2018 raami huomioiden palkkakustannusten 

ja elinkustannusindeksin vaikutukset.  

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Perusturvaltk. 50 § Nuoriso-, vammais-, ja vanhusneuvoston edustajan 

läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa 

 

Päätös: 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta päättää, että nuoriso-, vammais- ja 

vanhusneuvoston edustaja on läsnäolo- ja puheoikeus 

hyvinvointilautakunnan kokouksissa julkisten asioiden osalta 

lautakunnan seuraavasta kokouksesta alkaen toistaiseksi.  

 

Selostus:  

Enontekiön nuorisovaltuusto on kokouksessaan 19.4.2018 valtuuttanut 

puheenjohtajan tekemään kunnanhallitukselle esityksen, jotta 

kunnanhallitus myöntäisi nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja 

läsnäolo-oikeuden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan kokouksiin 

siltä osin, kun kokouksessa ei käsitellä salassa pidettäviä asioita. 

Nuorisovaltuusto pitää tärkeänä, että nuoret pääsevät vaikuttamaan 

kunnan asioihin ja näkemään kunnan päätöksentekoa käytännössä. 

Nuorten osallisuuden vahvistaminen edistää myös Enontekiön 

kuntastrategian mukaista kokeilukulttuuria ja ”Met tehemä yhessä ”  

–henkeä.  

 

Elinvoimalautakunta päättänyt kokouksessaan 4.5.2018, että 

vaikuttajaelinten edustajat voivat osallistua kokouksiin kutsusta.  

 

Hallintosäännön 132 §:n mukaan toimielin päättää läsnäolo- ja 

puheoikeudesta kokouksista.  

 

Tiedoksi:  

 

Muutoksenhaku:  
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Hyvinvointiltk. 51 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 15.5.4.2018 

saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Vapaa-aikasihteeri 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Valvira Dnro V/12532/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Valvira Dnro V/16413/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Punainen Risti 

- Ensihuoltosopimus 

Saamelaiskäräjät 

- Kutsu 15.5.2018, saamelaisten hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen työpaja 

 

Vapaa-aikasihteeri: 

- Valtionavustuspäätös (LAAVI/1491/2017 Digitaalisuus ei katso 

välimatkaa hankkeeseen. Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt 

Enontekiön kunnalle 5 000 euroa valtionavustusta digitaalisen 

nuorisotyön kehittämiseen. Hakemuksessa esitetyt kustannukset 

ovat 10 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.6-2018-31.5.2019 

 

- Voimaa vanhuuteen hyvinvointipäivät Peltovuoman koululla 

24.5.18 klo 14-17 ja Palojoensuun kylätalolla 5.6.18 klo 14-17 

 

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä kokoontunut 3.5. 

 

- Yhdistysillanvietto järjestettiin 8.5. tilaisuuteen osallistui 

n.25 henkilöä 
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- Yhdistysfoorumi järjestettiin 15.5. foorumiin osallistui n. 25 

henkilöä 

 

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

 

- Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori osallistui Kuntaliiton 

maakuntauudistuksen viestintä -koulutukseen Rovaniemellä 

23.4.2018. 

 

- Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori osallistui Lapin 

kirjaston johtoryhmän kokoukseen 7.5.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


