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ASIALISTA: 

  

 1 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen  

 2 § Päätösvallan delegointi viranhaltijoille sosiaalihuollon ja  

     nuorten työpajan osalta 

 3 § Sosiaalitoimen organisaatio ja sijaisuudet  

 4 § Ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen  

     määrääminen 

 5 § Perusturvajohtajan katsaus ajankohtaisiin valmistelussa oleviin  

     asioihin 

 6 § Kodinhoitaja satu xxx xxx irtisanoutuminen 31.7.2017  

     alkaen  

 7 § Viranhaltijapäätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 8 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 9 § Syksyn kokoukset 
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Hyvinv.ltk 1 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi hyväksyttiin Alpo 

Peltovuoma ja Outi Kurkela.  

 

  

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja hyvinvointilautakunta päättää valita 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan 

kokouksen pöytäkirja viimeistään. Edelleen hyvinvointilautakunta päättää 

hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus: 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Hyvinvointilautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan 

virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, 

pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli 

heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden 

allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus 

osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Hyvinv.ltk 2 § Päätösvallan delegointi viranhaltijoille 

sosiaalihuollon ja nuorten työpajan osalta  

 

Päätös: 

Lautakunnan päätti,että julkiset viranhaltijoiden tekemät päätökset 

tuodaan lautakunnalle tiedoksi. Otto-oikeuden piirissä olevat 

päätökset ovat tutustumista varten nähtävinä kokoustilassa , 

kokouksen aikana.  

 

 

Keskustelu: 

Keskustelun aikana tuotiin esille ,että julkiset päätökset tuodaan 

lautakunnalle tiedoksi. Otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ovat 

tutustumista varten nähtävinä kokoustilassa , kokouksen aikana.  

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta siirtää ratkaisuvaltaa viranhaltijoille 

seuraavasti: 

 

Perusturvajohtaja päättää: 

- Tutkimuslupien myöntämisestä 

- Muistutukseen vastaamisesta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 23 §) ellei muistutus 

koske perusturvajohtajan omaa toimintaa jolloin muistutuksen 

käsittelee hyvinvointilautakunta 

- Optiovuoden käyttöönottamisesta hyvinvointilautakunnan 

tekemissä hankintapäätöksissä.  

- Tietojen ja selvitysten pyytämisistä rahalaitoksilta 

(asiakaslaki 20 § 2) 

- Perusturvajohtaja käyttää hyvinvointilautakunnan puhevaltaa 

sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa 

tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa. 

- Perusturvajohtaja toimii yksityisistä sosiaalipalveluista 

annetun lain mukaisena kunnan valvontaviranomaisena 

sosiaalipalvelujen osalta (Laki yksityisistä 

sosiaalipalveluista 3 §) 

- Vastaa palvelutarpeen selvityksestä sosiaalihuollon, 

vammaispalvelun tai kehitysvammahuollon osalta. Vastaa siitä 

että asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma, vastaa 

palvelusuunnitelman toteuttamista ja omatyöntekijän 

määräämisestä tarvittaessa.  

- Toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 

- Esityksestä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi 

sosiaalitoimen välityksellä 

- Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mukaisen työtoiminnan 

myöntämisestä ja lain mukaisen aktivointisuunnitelman 

palvelujen ja matkarahan myöntämisestä (189/2001) 

- Päättää työttömien monialaisen yhteispalvelun piirissä olevien 

sosiaalihuollon tukitoimista 
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- Palkkatukimäärän käyttämisestä pitkäaikaistyöttömän 

palkkaukseen 

- Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien 

myöntämisestä (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

palveluista 380/1987) 

- Kunnan kehitysvammahuollon piiriin ottamisesta ja 

erityishuollon päättämisestä, asiakkaan erityishuolto-

ohjelmasta sekä kunnan erityishuoltona asiakkaalle järjestämien 

ja ostopalveluna hankkimien palvelujen myöntämisestä (519/1977) 

- Päättää päivä- ja työtoiminnan myöntämisestä erityishuoltona, 

vammais- tai sosiaalipalveluna 

- Päättää päivä- ja työtoiminnassa oleville maksettavista 

työosuusrahoista 

- Päättää päihdehuoltolain mukaisista tukitoimista 

- Tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä 

väkivaltaisuuden perusteella (Päihdelaki 12 §)  

- Vahvistaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta ja elatusta 

koskevat sopimukset 

- Isyyslain mukaiset tehtävät 

- Käyttää hyvinvointilautakunnan puhevaltaa oikeudelle tehtävissä 

hakemuksissa lapsen elatuksen turvaamiseksi 

- Isyyden selvittämisen keskeyttäminen 

- Adoptiolausuntojen antamisesta 

- Tuomioistuimen pyynnöstä tehtävä selvitys Laki lapsen huollosta 

ja tapaamisoikeudesta mukaisessa asiassa  

- Myöntää lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonnan 

- Pitkäaikaisen tai lyhytaikaisen perhehoidon myöntämisestä. 

- Päättää perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja 

kulukorvauksesta lautakunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti. 

- Päättää muun yksilökohtaisen, lakisääteisen, sosiaalihuollon 

myöntämisestä ellei päätösvaltaa ole delegoitu muulle 

työntekijälle.   

- Hyväksyy omavalvontasuunnitelmat toimialueensa osalta. Vastaa 

omavalvontasuunnitelman ajantasaisuudesta.  

- Päättää Nuorisolain mukaiseen työpajavalmennukseen ottamisesta.  

 

Saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- Vastaa asiakkaiden palvelutarpeen selvittämisestä 

sosiaalihuollon asiakkaiden osalta sekä saamenkielisestä 

palvelutarpeen selvityksestä kaikkien asiakkaiden osalta. 

- Vastaa siitä, että sosiaalihuollon asiakkaille tehdään 

palvelusuunnitelma, vastaa palvelusuunnitelman toteuttamista ja 

määrää omatyöntekijän tarvittaessa.  

- Vastaa vanhusikäisten palvelutarpeen selvityksestä ja 

palvelusuunnitelmasta sen toteuttamisesta ja omatyöntekijän 

määräämisestä milloin kyseessä on erityis 

- Toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 
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- Esityksestä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi 

sosiaalitoimen välityksellä 

- Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mukaisen työtoiminnan 

myöntämisestä ja lain mukaisen aktivointisuunnitelman 

palvelujen ja matkarahan myöntämisestä (189/2001) 

- Päättää työttömien monialaisen yhteispalvelun piirissä olevien 

sosiaalihuollon tukitoimista 

- Päättää omaishoidon tuesta sekä omaishoitajien vapaapäivien 

myöntämisestä ja järjestämisestä 

- Päättää päihdehuoltolain mukaisista tukitoimista 

- Tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä 

väkivaltaisuuden perusteella (Päihdelaki 12 §)  

- Päättää päihdehoidosta –tai kuntoutuksesta perittävistä 

maksuista , sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä 

- Pitkäaikaisen tai lyhytaikaisen perhehoidon myöntämisestä  

- Päättää perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja 

kulukorvauksesta lautakunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti. 

- Hyväksyy omavalvontasuunnitelmat toimialueensa osalta. Vastaa 

omavalvontasuunnitelman ajantasaisuudesta.  

 

Sosiaaliohjaajan, vanhustenhuolto, päätösvalta 

- Vastaa vanhuseläkeikäisten palvelutarpeen selvittämisestä, 

palvelusuunnitelman tekemisestä, toteuttamisesta ja määrää 

omatyöntekijän tarvittaessa jos asiakas on erityistä tukea 

tarvitseva (Sosiaalihuoltolaki 3 §:mm.)  asiakkaalla päihde- 

tai mielenterveysongelma)  

- Päättää Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja 

kotipalvelun tukipalvelujen (SHL kuljetuspalvelu, 

ateriapalvelu, siivous, kauppa-asiointi) myöntämisestä 

(1301/2014)  

- Päättää lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä 

- Päättää Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen 

myöntämisestä Asumispalveluyksikkö Ounasmajoille tai 

palveluasumisen hankkimisesta ostopalveluna 

- Perhehoidon myöntämisestä vanhuseläkeikäisille. Päättää 

perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta 

lautakunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti. 

- Hyväksyy omavalvontasuunnitelmat toimialueensa osalta. Vastaa 

omavalvontasuunnitelman ajantasaisuudesta.  

 

Vastaava hoitaja, Luppokoti 

- Päättää Sosiaalihuoltolain mukaiseen laitoshoitoon Luppokodille 

ottamisesta pitkäaikaisesti tai määräaikaisesti kuultuaan  

  laitoshoidon vastuulääkäriä. 

- Hyväksyy omavalvontasuunnitelmat toimialueensa osalta. Vastaa 

omavalvontasuunnitelman ajantasaisuudesta.  

 

Toimistosihteeri 
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- Päättää toimeentulotuen myöntämisestä kiireellisissä 

tapauksissa tai milloin sosiaalitoimisto 

toimeentulotukitiimissä näin on sovittu 

 

Päätösvalta asiakasmaksujen osalta, asiakasmaksun 

harkinnanvarainen alentaminen tai poistaminen, saatavan 

poistaminen perinnästä ja kunnan kirjanpidosta 

- Tulosidonnaisista maksuista päättää sosiaalitoimiston 

toimistosihteeri (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista 

mm. kotipalvelu, pitkäaikainen palveluasuminen ja laitoshuolto) 

- Taksan mukaisista ei-tulosidonnaisista maksuista päättä 

palvelun myöntävä viranhaltija  

- Päihdekuntoutuksesta ja Sosiaalihuoltolain mukaisesta 

lapsiperheen lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävästä 

maksusta päättää palvelun myöntänyt viranhaltija 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollosta 11 §:n mukaisesta 

harkinnanvaraisesta maksun alentamisesta tai poistamisesta 

päättä perusturvajohtaja 

- Toimeentulotukilain mukaisesta hallinto-oikeudelle tehtävästä 

esityksen toimeentulotuen perimisestä tekee saamenkielinen 

sosiaalityöntekijä  

- Saatavan poistamisesta perinnästä ja kirjanpidosta päättää 

toimistosihteeri hankittuaan asiasta sosiaalitoimiston 

toimistokokouksen lausunnon mikäli saatava on yli 50 €.  

 

Lastensuojelulain mukainen päätösvalta 

Lastensuojelun johtavana sosiaalityöntekijä toimii saamenkielinen 

kehittäjäsosiaalityöntekijä ja lastensuojelun sosiaalityöntekijänä 

toimii perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi. 

 

Saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä päättää 

(Lastensuojelulaki 2007/417): 

- Lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos 

huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta 

huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaistoon sijoittamista (LSL 

43 § 1 mom) 

- Kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LSL § 38 a)   

- Lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta 

tilanteessa jossa asiaan osallisten kuulemisesta ei ole voitu 

tehdä tai se on jätetty tekemättä laissa mainituin perustein  

( LSL 42 § )  

- Lapsen sijoittamisesta huostaan otettuna vanhempansa luo 

vankilan perheosastolle (LSL 13 a §) 

- Lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan 

hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle, jos huoltaja tai 12 

vuotta täyttänyt lapsi vstustaa huostaanottoa ja siihen 

liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43 § 2 mom) 

- Huostaanoton lopettamisesta (47 §) 
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- Luvan hakemisesta hallinto-oikeudelta lapselle suoritettavasta 

tutkimuksesta (28§ 1 mom) 

- Erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta  

(72 §) 

- Kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä 

sijaishuoltopaikan muuttamisesta (43 § 3 mom) 

- Yhteydenpidon rajoittamisesta sekä yhteydenpidon rajoittamisen 

jatkamisesta ja poistamisesta (LSL 62 - 63 §) 

- Lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille 

tai huoltajille (32 1 2 mom ja 63 §) 

- Lastensuojelulaitoksen tai ammatillisen perhekodin tehtävästä 

palvelusopimuksesta. 

Perusturvajohtaja päättää (Lastensuojelulaki) 

- Vastaa kiireellisen lastensuojelutarpeen selvittämisestä (LSL 

26 §) 

- Päättää lastensuojelutarpeen selvittämisen aloittamisesta ja 

asiakkuuden aloittamisesta selvityksen perusteella. Vastaa 

palvelutarpeen arvioinnista. Päättää lastensuojeluasiakkuuden 

lopettamisesta. (LSL 26 §) 

- Päättää lapsen kiireellisestä sijoituksesta, yhdenpidon 

rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyen, sekä 

lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä kiireelliseen 

sijoitukseen liittyen. Päättää kiireellisen sijoituksen 

päättämisestä (LSL 38 - 39 §), LSL 62 § - 63 § ) 

- Päättää asiakassuunnitelmasta avohuollon asiakkuuteen otettujen 

osalta ja avohuollon tukitoimenpiteiden antamisesta (35 - 37 §) 

- Päättää jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien 

myöntämisestä  

- Tekee esityksen edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 § ) 

- Päättää lastensuojelusta ja jälkihuollosta perittävistä 

asiakaskohtaisista maksuista (Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 §) ja maksun alentamisesta 

tai perimättä jättämisestä (Asiakasmaksulaki 11§) 

 

Päätösvallan delegointi ostopalvelujen hankinnan osalta 

- Perusturvajohtaja, saamenkielinen kehittäjäsosiaalityöntekijä 

sekä vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja voi tehdä päätöksen 

asiakkaalle palveluasumista tai pitkäaikaista laitoshoitoa 

koskien niin että päätösvalta viranhaltijalla on ostopalvelujen 

osalta 100 000 € saakka. Ostopalveluhankintapäätös on tehtävä 

kilpailutuksen perusteella ellei ole lain mukaisia perusteita 

muuhun. Ostopalvelupäätöksen tulee perustua huolelliseen 

palvelutarveselvitykseen ja palvelusuunnitelmaan.  

 

Asiakirjan luovuttaminen  

Asiakirjan luovuttamisesta tekee päätöksen toimistosihteeri 

milloin henkilöllä on lakisääteinen oikeus saada asiakirja.  
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Selostus: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2017 § 31 päättänyt 

Enontekiön kunnan uudesta hallintosäännöstä, mikä on astunut voimaan 

1.6.2017 alkaen. Hallintosäännön 24 §:n mukaan toimielin voi siirtää 

sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen 

viranomaiselle.  

 

Sosiaalilainsäädännön nojalla viranhaltijalla on päätösvalta myöntää 

sosiaalipalvelut mikäli tarve on kiireellinen. Päätösten tekemiseen 

edellytetään asianmukainen, laissa määritelty kelpoisuus.  

Käytännössä yksilökohtaiset päätökset on yleensä kunnissa siirretty 

viranhaltijoille. Lautakunta ohjaa päätöksentekoa ohjeilla ja 

päättämällä palvelujen perusteista Enontekiöllä perusturvalautakunta 

on päättänyt mm vanhuspalvelujen perusteista, omaishoidon 

perusteista ja palveluista, perhehoidon toimintaohjeesta sekä 

toimeentulotuen soveltamisohjeista, jotka ohjeet ja perusteet ovat 

voimassa. Asiakkaalle annetaan viranhaltijapäätöksessä 

muutoksenhakuohje: muutosta haetaan lautakunnalta. Lautakunnan 

päätökseen asiakas voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.  

 

Tiedoksi:  

Perusturvajohtaja 

Saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

Sosiaaliohjaaja 

Vastaava hoitaja 

Toimistosihteeri 

Kunnanhallitus
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Hyvinv.ltk 3 § Sosiaalitoimen organisaatio ja sijaisuudet 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta päättää sosiaalitoimen organisaatiosta 

seuraavasti: 

 

Perusturvajohtaja vastaa hallinnosta ja Nuorisolain mukaisesta 

nuorten työpajasta ja tekee sosiaalityöntekijän työtä. Vastaa 

toimintakeskus Hyrylästä ja kehitysvammahuollosta sekä 

vammaispalvelusta. Välittömät alaiset: saamenkielinen kehittäjä-

sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja (vanhustenhuolto), vastaava 

hoitaja (Luppokoti), toimistosihteeri, Hyrylän ohjaajat ja avustaja, 

Nuorten työpajan työpaja-ohjaaja. Työttömien palvelujen 

määräaikainen ohjaaja.  

  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanjohtajalle, että 

perusturvajohtajan sijaiseksi määrätään saamenkielinen kehittäjä-

sosiaalityöntekijä. 

 

Saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä vastaa velkaneuvonnasta 

ja omaishoidontuesta sekä saamenkielisten sosiaalipalvelujen 

kehittämisestä. Tekee sosiaalityöntekijän työtä ja toimii 

Lastensuojelulain mukaisena lastensuojelun johtavana 

sosiaalityöntekijänä. Toimii ”Mettäterapian”, päihdehuollon 

avohuollon kuntoutuksen työntekijänä yhteistyössä SámiSoster ry:n 

kanssa.  

Sijainen perusturvajohtaja. 

 

Sosiaaliohjaaja, vanhustenhuolto, vastaa kotipalvelusta 

tukipalveluineen ja sosiaalihuoltolain mukaisesta 

kuljetuspalvelusta. Vastaa Ounasmajojen asumispalveluyksiköstä ja 

Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämisestä. 

Välittömät alaiset: kotipalvelun työntekijät. 

Sijainen perusturvajohtaja.  

 

Vastaava hoitaja vastaa Luppokodin toiminnasta. 

Sijainen Luppokodin sairaanhoitaja.   

 

Toimistosihteeri vastaa sosiaalitoimen toimistotyöstä ja toimiston 

toimistotyön kehittämisestä ja muiden sosiaalitoimen työntekijöiden 

ohjauksesta toimistotöiden suhteen. Vastaa sosiaalitoimen 

tilastoinnista ja arkistonhoidosta sekä toimii sosiaalitoimen 

tietoturvavastaavana. 

Sijainen saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 
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Sosiaalitoimella on seuraavat toimintayksiköt: Luppokoti, 

Ounasmajojen asumispalveluyksikkö, Toimintakeskus Hyrylä sekä 

Nuorisolain mukainen Enontekiön työpaja.  

Perusturvajohtaja kutsuu sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan, 

vastaavan hoitajan, Hyrylän ohjaajan ja toimistosihteerin ns. 

”toimistokokoukseen”, jossa valmistellaan ja yhteen sovitetaan 

sosiaalitoimen asioita.  

 

Toimeentulotukilain soveltamisesta keskustellaan ns. 

toimeentulotiimissä, jonka muodostavat viranhaltijat joille 

delegoitu päätösvaltaa toimeentulotukea koskien. 

 

Tarvittaessa yhteen sovitetaan vanhustenhuollon asiakkaiden 

palveluja ns. Papu-tiimissä, johon kutsutaan asiakkaan palveluissa 

mukana olevat, sosiaalitoimen palveluista päättävät henkilöt.   

 

Hyvinvointilautakunta päättää, että Nuorisolain mukaiseen nuorten 

työpajavalmennukseen otettujen henkilöiden työsuhdeasioista päättää 

Nuorten työpajan määräaikainen työhön valmentaja. Työhön valmentaja 

solmii nuorten työsopimukset ja päättä lomat ja keskeytykset.   

 

Selostus: 

Hallintosäännön 30 §:n mukaan lautakunnat päättävät oman toimialansa 

organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei 

toisin määrätä.  

 

Tiedoksi:  

Kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus 
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Hyvinv.ltk 5 § Ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan 

toimielimen määrääminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan 

ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi määrätään 

hyvinvointilautakunta.  

Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi tuodaan myöhemmin 

hyvinvointilautakunnan päätettäväksi. 

 

Selostus: 

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) kunnan on 

huolehdittava ehkäisevän päihdetyön mukaisesta organisoinnista 

alueellaan ja nimettävä päihdetyön tehtävistä vastaa toimielin. 

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 
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Hyvinv.ltk 6 § Perusturvajohtajan katsaus ajankohtaisiin 

valmistelussa oleviin asioihin 

 

Perusturvajohtaja otti esille, että hoiva-asumisen järjestämisen 

sekä ns. sote-järjestelyn tilanteen. Asioista keskusteltiin. 

Hyvinvointilautakunta esitti, että suunnittelussa huomioitaisiin 

Käsivarren alueen tarpeet ja tilanne, ja mahdollisuudet yksityisten 

palvelujen avulla turvata Käsivarren palvelut yhteistyössä Kirunan 

kunnan kanssa.  

Hyvinvointilautakunta nimesi tilaisuuteen 17.8.2017 edustajakseen 

puheenjohtajiston lisäksi xxx xxx. Tilaisuudessa 17.8. esittäytyvät 

eräät yksityiset palveluntuottajat.  
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Hyvinv.ltk 7 § Kodinhoitaja xxx xxx irtisanoutuminen 31.7.2017 

alkaen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta merkitsee xxx xxx irtisanoutumisen 31.7.2017 

alkaen tiedoksi ja kiittää xxx xxx hyvästä työstä Enontekiön kunnan 

kotipalvelussa. 

 

Selostus:  

Kotipalvelun Hetan tiimin työsopimussuhteinen lähihoitaja xxx xxx on 

toimittanut 26.6.2017 henkilökohtaisesti kirjallisen työsuhteen 

päättämisilmoituksen työnantajan edustajalle, lähiesimies Miia 

Ahlholmille. Irtisanoutumisilmoituksessa työntekijä ilmoittaa 

työsuhteen päättyväksi 31.7.2017.  

 

KVTES VIII luku, 5 §, 2 mom. mukaan työntekijän irtisanomisaika on 

vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi 

vuotta. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta 

päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. 

Työntekijän pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää 

irtisanomisaikaa kuin edellä on määrätty. 

 

1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan (5 luku, 51 §) 

palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, osa-aikaistamisesta, 

irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää 

palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Työntekijän ilmoitus 

työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta 

päättäneen viranomaisen tietoon. xxx xxx ottamisesta työsuhteeseen 

on päättänyt perusturvalautakunta.  

 

Irtisanoutumisilmoitus on nähtävillä kokouksessa. 

 

Tiedoksi:  

xxx xxx 

Miia Ahlholm 

Palkkakirjanpitäjä 
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Hyvinv.ltk 8 § Viranhaltijapäätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja 

tiedoksi saatetut asiat. 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 30.6.2017 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 153 § 4.5.2017 Kunniamerkkiesitykset vuonna 2017 

 

Kunnanjohtajan päätös 29.5.2017 

- Tehtäväkohtainen palkka/ Jenni Tapionlinna 

 

Aluehallintovirasto 12.6.2017 

- Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden vahvistaminen 

vuodelle 2016 

 

Valvira Dnro V/26479/2017 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

Valvira Dnro V/26479/2017 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

 

Valvira Dnro V/31050/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

 

Valvira Dnro V/34465/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

 

Valvira Dnro V/35543/2017 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

Valvira Dnro V/35543/2017 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
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Valvira Dnro V/40288/2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

toimintakuntien laajentaminen 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.6.2017 

- Työpajatoiminnan valtionapukelpoisuus 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 222 § 3.7.2017 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen 

lautakuntiin 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 234 § 3.7.2017 Vapaa-aikasihteerin ja kulttuuri- ja 

viestintäkoordinaattorin virkojen perustaminen ja täyttäminen 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 235 § 3.7.2017 Talousarvion toteutuminen 1-/2017 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 236 § 3.7.2017 Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 

2016 
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Hyvinv.ltk 8 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

Päätös: 

Lautakunnan seuraavaan kokoukseen valmistellaan selvitys kunnan 

kutsutaksilla järjestämän joukkoliikenteen tarpeesta, nykyisestä 

käytöstä ja kustannuksista talousarvioesitystä varten. Selvitetään 

vaihtoehdot miten sivukyläläisten asiointi voidaan järjestää.   

 

Keskusteltiin kuljetuspalvelusta: 

Olisi hyvä, että Kultimasta ja Pousujärvestä olisi joukkoliikenne, 

kutsutaksi kerran viikossa.  Elli-Marja Kultima katsoi, että kylistä 

voisi olla kuljetus kerran viikossa. Tulisi huomioida että 

sivukylissä oleville joukkoliikenteellä merkitystä vireystilan 

vahvistamiseksi.  
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Hyvinv.ltk 9 § Syksyn kokoukset  

 

Päätös: 

Seuraava kokous päätettiin pitää 31.8.2017. Muilta osin siirrettiin 

seuraavaan kokoukseen.  

Lautakunta päätti tutustua toimipisteisiin.   

Syyspäivät Levillä; linkki sähköpostitse. 

Ulla Keinovaaralle postitse. Ilmoittautuminen sosiaalitoimistoon. 

  

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta kokoontuu v.2017 seuraavasti: 

31.8.2017, 26.9.2017, 26.10.2017, 14.11.2017 ja 14.12.2017 

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 

Vuosikellokalenteriin merkitä 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35 
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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: 4, 5, 8 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 2, 3, 6, 9 

 

 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: 2, 3, 6, 9 

  

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 


