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Asialista: 

19 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

20 § Lapin maakunnan hankkeet nuorisoalan alueellisen ja paikallisen  

     toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen  

     toimintaan 

21 § Enontekiön nuorisovaltuuston jäsenet, toimintasääntö ja  

     talousarvio 

22 § Henkilökohtaisen budjetin pilotointi Lapin maakunta- ja  

     sosiaaliuudistuksen valmistelussa, Enontekiön kunnan  

     osallistuminen pilotointiin 

23 § Saamenkieliset palvelut vuonna 2020 

24 § Palvelusetelimalli ja palvelusetelin sääntökirja 

25 § Linjaukset kuljetuspalvelujen kilpailutusta varten; kutsutaksi,  

     sosiaali- ja vammaispalvelulain mukainen kuljetus, Luppokodin 

     kuljetukset 

26 § Sosiaalitoimen toimintakertomus v. 2017 

27 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

28 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen sijoituspaikka  

     Luppokoti 

29 § Tiedoksi saatettavat asiat 

30 § Lapin sairaanhoitopiirin selvitys sosiaalipalvelujen  

     siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 
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Hyvinvointiltk. 19 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Outi Kurkela ja Alpo Peltovuoma.  

  

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. 20 § Lapin maakunnan hankkeet nuorisoalan 

alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason 

kansainväliseen toimintaan 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus (vapaa-aikasihteeri): 

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi vapaa-aikasihteerin tekemän 

päätöksen Enontekiön kunnan nuorisotoimen sitoutumisesta toimijaksi 

LAPPI NYT!-Nuorisotyön ytimessä-kunnallisen perusnuorisotyön 

kehittämishankkeeseen. 

Hankkeen omarahoitusosuus katetaan vapaa-aikatoimen määrärahoista. 

Selostus: 

Lapin kuntien nuorisotoimet ovat saaneet avustusta kahteen 

nuorisotyön kehittämishakkeeseen. Hankkeisiin voivat osallistua 

kaikki Lapin kunnat ja tällä hetkellä hankkeissa on mukana 14 

kuntaa. Kunnat voivat itse päättää osallistuvatko molempiin 

hankkeisiin vai ainoastaan toiseen. Hankkeilla on yhteinen 

hanketyöntekijä, joka on aloittanut työnsä 1.3.2018. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan 34 § Toimialajohtaja ja 

toimialan vastaava päättää talousarvion puitteissa toimialan 

tavoitteiden mukaiseen hankkeeseen osallistumisesta kunnan 

omarahoitusosuuden ollessa enintään 5 000 euroa koko hankekaudelta.  

Lappi Nyt – nuorisotyön ytimessä –kunnallisen perusnuorisotyön 

kehittämishanke:  

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 30.000 € 

käytettäväksi vuoden 2018 aikana. Hankkeen kokonaiskesto on kolme 

vuotta.  

Hankkeen tarkoituksena on kehittää pienten kuntien nuorisotyötä ja 

kirkastaa sekä nostaa näkyväksi erityisesti perusnuorisotyön 

yhteiskunnallista merkitystä syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä 

toimintana.  

Hankkeen aikana työskennellään erityisesti lappilaisten nuoriso-

ohjaajien verkostoitumisen, tapaamisten ja koulutuksen merkeissä 

sekä brändätään ja tuodaan esille perusnuorisotyötä monin eri 

tavoin.  

Hanketta hallinnoi Tornion nuorisotoimi ja ohjausryhmään on nimetty 

nuorisotyöstä vastaavia ja nuoriso-ohjaajia kuudesta kunnasta sekä 

edustus Peräpohjolan Opistolta. Ohjausryhmä on valinnut 

hanketyöntekijän, joka on aloittanut työnsä 1.3.2018.  
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Nuoriso-ohjaajien hyvät käytännöt käyttöön Euroopan tasolla: 

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 22.000 € 

käytettäväksi vuoden 2018 aikana.  Hankkeen kokonaiskesto on kaksi 

vuotta.  

Hyvät käytännöt hankkeessa tutustutaan Euroopan tasolla nuoriso-

ohjaajien monipuoliseen osaamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. 

Hanke on monivaiheinen ja jatkuu kaksi vuotta erilaisten toimintojen 

seuratessa toisiaan. Hankkeen aikana nuoriso-ohjaajat tekevät 

opintovierailun Tanskaan 1 – 2 kertaa. Ohjaajat työskentelevät 

verkostona ennen ja jälkeen vierailujen, työstäen yhteistä ohjelmaa 

sekä laativat lopuksi koosteen hyvistä käytännöistä.  

Hanketta hallinnoi Kolarin nuorisotoimi ja ohjausryhmänä toimii sama 

kokoonpano kuin Lappi Nyt – hankkeessa. Myös sama työntekijä toimii 

molemmissa hankkeissa.  

Hankkeiden rahoitus: 

Hankkeiden yhteenlaskettu avustusmääräraha on 52.000 €, joka voi 

kattaa kustannuksista enintään 75 %. Kuntien yhteinen 

omarahoitusosuus hankkeiden kokonaiskustannuksista on 25 %. 

Tammikuun 9. päivänä 2018 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa 

päätettiin, että omarahoitusosuus kerätään hankkeisiin mukaan 

lähteviltä kunnilta seuraavasti: kuntien nuorisotoimet maksavat 

laskutusta vastaan 600 € ja loput omavastuuosuudesta kerätään 

matkakustannuksista koulutuksiin, kokouksiin ja tapaamisiin.  

Nuoriso-ohjaajien KV-hankkeessa ulkomaille tehtävään opintomatkaan 

jokaisesta kunnasta pääsee mukaan yksi ohjaaja 25 % omavastuulla. 

Tarjonta 25 % omavastuulla laajenee, mikäli tarkentuva budjetti sen 

mahdollistaa. Muutoin, mikäli kunnasta lähtee useampia ohjaajia, 

nousee omavastuuosuus heidän kohdallaan. Osallistumismaksut 

määritellään tarkemmin lähempänä ajankohtaa.   

Tiedoksi: 

khall 

Muutoksenhaku: 

asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 21 § Enontekiön nuorisovaltuuston jäsenet, 

toimintasääntö ja talousarvio  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vapaa-aikasihteeri): 

Enontekiön hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

Enontekiön nuorisovaltuustoon 30.9.2018 saakka nimetään Santeri 

Kirkkalan (pj.) ja Jenni Peterin lisäksi seuraavat nuorten 

valitsemat jäsenet:   

Viljami Alatörmänen, Joel Hakala, Ida-Sofie Karlsen, Elmeri 

Kirkkala, Valtteri Kultima, Per-Jona Labba, Ibbá Lauhamaa, Maren 

Elle Mäkitalo, Sunna Siilasjoki ja Jan Wahlberg.  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan nuorisovaltuuston toimintasäännön ja toteaa että 

nuorisovaltuustolle on varattu 3 800 euron määräraha vapaa-

aikatoimen talousarviossa vuodelle 2018. Määrärahan käytöstä 

nuorisovaltuusto päättää itse laatimansa suunnitelman mukaisesti.  

Selostus: 

Nuorisovaltuuston perustamista, valintaa ja toimintasääntöä on 

valmisteltu yhteistyössä nuorten vapaa-aikasihteerin, etsivän 

nuorisotyöntekijän, nuorisovaltuuston puheenjohtajan sekä toisen 

kunnanhallituksen nimeämän jäsenen kanssa helmi-maaliskuun aikana.  

Oppilaskuntien hallitukset (Hetan koulu ja Erälukio) ja Kilpisjärven 

koulun oppilaat ovat antaneet ehdotuksensa nuorisovaltuuston 

jäseniksi enontekiöläisistä 13-19 –vuotiaista nuorista 

toimintasäännön mukaisella paikkajaolla. Nuorisovaltuuston 

kokoonpano toimintasäännön mukaan on 7 jäsentä+3 varajäsentä, sekä 

kunnanhallituksen nimeämä puheenjohtaja ja toinen jäsen. Sihteerinä 

toimii vapaa-aikasihteeri.  

Jotta nuorisovaltuuston toiminta saataisiin hyvin käyntiin ja kaikki 

nuorisovaltuuston toiminnasta kiinnostuneet nuoret mukaan toimintaan 

on nuorten kanssa keskusteltu siitä, että kaikki ehdotetut nuoret 

nimettäisiin varsinaisiksi jäseniksi ensimmäiseen 

nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuuston toimikausi on 1.10-31.9. ja 

kestää yhden vuoden. Nuorten toiveiden mukaisesti seuraava 

nuorisovaltuusto nimetään syksyllä 2018. 

Päätöshistoria: 

Khall 265 § Nuorisovaltuuston asettaminen 
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Päätös: 

Kunnanhallitus nimesi nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Santeri 

Kirkkalan ja sihteeriksi vapaa-aikasihteerin. 

Kunnanhallitus nimesi hallintosäännön mukaisesti toiseksi jäseneksi 

Jenni Peterin nuorisovaltuustoon. 

Kunnanhallitus päätti antaa puheenjohtajalle ja vapaa-

aikasihteerille tehtäväksi koordinoida nuorisovaltuuston 

perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja 

talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä nuorten kanssa, minkä 

jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen 

kunnanhallitukselle. 

Käsittely: 

Sari Keskitalo esitti valittavaksi hallintosäännön mukaisesti 

toiseksi jäseneksi Jenni Peterin nuorisovaltuustoon. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): 

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Santeri 

Kirkkalan ja sihteeriksi vapaa-aikasihteerin. 

Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön mukaisesti toisen valtuutetun 

nuorisovaltuustoon. 

Kunnanhallitus päättää antaa puheenjohtajalle ja vapaa-

aikasihteerille tehtäväksi koordinoida nuorisovaltuuston 

perustaminen toimintasääntöineen, jäsenehdotuksineen ja 

talousarvioineen tiiviissä yhteistyössä nuorten kanssa, minkä 

jälkeen se esitellään hyvinvointilautakunnalle ja edelleen 

kunnanhallitukselle. 

Selostus. 

Nuorisovaltuuston perustamisesta on säädetty kuntalain 26 §:ssä 

seuraavaa: Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai 

vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava 

sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman 

kunnan yhteinen. 

Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, 

vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, 

asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. 

Näihin valitaan vähintään 2 valtuutettua. 
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Enontekiön kunnassa on toiminut nuorisoneuvosto, jonka toiminnan 

aktiivisuus on vaihdellut. 

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kunnan 

päätöksentekoon ja nostaa nuorille tärkeitä asioita käsiteltäväksi 

kunnan päätöksenteossa. Sen tehtävänä on myös muiden kunnan nuorten 

aktivoiminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja toimintaan. 

Kunnat ovat erilaisia, joten ei ole olemassa kahta samanlaista 

nuoriso-valtuustoa. Yhteistä kaikille vaikuttajaryhmille on se, että 

ne on valittu demokraattisesti ja edustavat näin ikäryhmäänsä. 

Keskimäärin nuoriso-valtuustoissa toimii 13–18-vuotiaita nuoria. 

Nuorisovaltuusto kautta nuoret pääsevät perehtymään 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kehittämään hyödyllisiä yhdistys- 

ja ryhmätaitoja ja toimimaan itse aktiivisesti nuorten aseman 

parantamiseksi. 

Nuorisovaltuusto on parhaimmillaan yhteisö, johon nuori voi kuulua. 

Toimiessaan hyvin, se on aktiivinen osa kunnan elämää ja sen arkea 

kehittävä toimintaryhmä. Nuorisovaltuusto tuo näkemyksiään esille 

lausunnoilla ja kannanotoilla, voi järjestää tapahtumia sekä 

keskustella aktiivisesti muiden nuorten ja päättäjien kanssa. 

Nuorisovaltuustolla on hyvät edellytykset koota kunnan nuorten ääni 

päätöksenteon tueksi. Tulevaisuudessa nuorisovaltuuston rooli 

kaikkien kunnan nuorten kuulemisen suunnittelussa ja kehittämisessä 

korostuu entisestään. Nuorisovaltuustojen rinnalla tulee kunnissa 

kuitenkin taata nuorille myös muita mahdollisuuksia osallistua ja 

vaikuttaa sekä ohjatusti että oma-aloitteisesti. Vaikuttavuuden 

takaamiseksi nuorisovaltuustojen tulee toimia siltana nuorten, eri 

vaikuttajaryhmien ja kunnan hallinnon välillä. 

Nuorisovaltuuston toiminnalle on tärkeää taata tietyt 

perusedellytykset. Lakisääteisen nuorisovaltuuston kehittäminen 

toimivaksi ja vaikuttavaksi vaatii laaja-alaista työtä, osallisuuden 

kulttuurin kehittämistä ja asiantuntemusta nuorten lähtökohdista. 

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 

toimi-alojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 

seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden 

hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen 

tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto 

arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. 

Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten kuulemisen 

kehittämiseen kunnassa. 

Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, 

vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voivat kukin nimetä valtuuston 
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kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Vaikuttajaelimien edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta 

valtuuston suljetussa kokouksessa. 

Neuvostolla on oikeus kutsua kokoukseen kuultavaksi kunnan 

viranhaltijoita ja tarpeelliseksi katsomiaan tahoja. 

Nuorisovaltuuston suunnitteluvaiheessa on syytä koota nuoria käymään 

keskustelua siitä, millainen nuorisovaltuusto palvelee kunnan nuoria 

par-haalla mahdollisella tavalla. Kunnan nuoret tietävät, 

millaisessa nuorisovaltuustossa he haluavat vaikuttaa ja miten sen 

perustamisessa kannattaa edetä. 

Liite:  

Enontekiön nuorisovaltuuston toimintasääntö  LIITE 1 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

Muutoksenhaku:  

asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 22 § Henkilökohtaisen budjetin pilotointi Lapin 

maakunta- ja sosiaaliuudistuksen valmistelussa, Enontekiön kunnan 

osallistuminen pilotointiin 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Ehdotus (perusturvajohtaja): 

Hyvinvointilautakunta päättää ilmoittaa Rovaniemen kaupungille, että 

Enontekiön kunta voi olla mukana Lapin maakunnan rakenteessa jossa 

valmennetaan kuntia ottamaan käyttöön henkilökohtaisen budjetoinnin 

toimintamalli.  

Selostus: 

Lapin maakunnan sote-valmistelun sparrausryhmä on päättänyt että se 

valmistelee Sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen 

henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista.  Hankihallinnoijana 

toimisi Rovaniemen kaupunki.  Kunta voi olla mukana 1. pilotoimassa 

ja tekemässä henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallia tai 2. 

olla mukana rakenteessa, jossa valmennetaan kuntia ottamaan käyttöön 

henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamalli kun sitä on pilotoitu 

pilottikunnissa.  Hakemus osallistumisesta pilotteihin tulee jättää 

ministeriöön 15.3.2018 mennessä. Hankkeeseen osallistuvien kuntien 

sitovat ilmoittautumiset tulee Rovaniemen kaupungin toimittaa 

sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 30.4.2018 mennessä.   

Hankehakemus esitellään kokouksessa. Lapin maakunta- ja 

soteuudistuksen valmisteluorganisaation sote-valmistelija Mirja 

Kankaan ja Rovaniemen kaupungin kehittämispäällikkö Tuulikki Louet- 

Lehtoniemen asiaa koskeva kirje esityslistan oheismateriaalina.  

Tiedoksi:  

Rovaniemen kaupunki 

Muutoksenhaku: 

asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 23 § Saamenkieliset palvelut vuonna 2020 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Enontekiön hyvinvointilautakunta esittää Saamelaiskäräjille että 

vuonna 2020 erityisvaltionosuudella rahoitettaisiin kunnan aiemmin 

esittämät toiminnat: Avopalveluihin Veahkki- saamenkielinen 

kotiavustaja, saamenkielinen lähihoitaja, saamenkielinen 

terveydenhoitaja; 50 % ja Terveydenhuoltolain mukaiseen 

vuodeosastohoitoon saamenkielinen vastuuhoitaja Muonion 

vuodeosastolle. Palkkausmenot aiemman mukaan. Avopalveluihin 

erityisvaltionosuutta haetaan 75 % palkkauskuluista ja laitoshoitoon 

50 % palkkauskuluista.  

 

Selostus:  

Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi on 

lähettänyt kuntaan seuraavan viestin: 

 

Saamelaiskäräjät tekee vuosittain esityksen sosiaali- ja 

terveysministeriölle saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen tarpeesta 

saamelaisten kotiseutualueella.  

  

Tätä tarkoitusta varten Saamelaiskäräjien sosiaali- ja 

terveyslautakunta pyytää saamelaisalueen kunnilta vapaamuotoisia 

esityksiä vuodelle 2020 kustannusarvioineen 6.4.2018 mennessä 

 

Tiedoksi:  

Saamelaiskäräjät, Lapin sairaanhoitopiiri 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 24 § Palvelusetelimalli ja palvelusetelin 

sääntökirja 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (perusturvajohtaja): 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy esityslistan oheismateriaalina olevan 

palvelusetelimallin ja palvelusetelin sääntökirjan. 

Palvelusetelimalli ja palvelusetelin sääntökirja otetaan käyttöön 

jos kunta päättää ottaa käyttöön palvelusetelin.  

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus on pyytänyt 15.1.2018 5§ 

hyvinvointilautakuntaa valmistelemaan palvelusetelin.  

Sääntökirjassa kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut 

hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Yksityinen palveluntuottaja 

sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun se 

hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien ko. palvelujen 

tuottajaksi.  

Tiedoksi:  

kunnanhallitus  

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 25 § Linjaukset kuljetuspalvelujen kilpailutusta 

varten; kutsutaksi, sosiaali- ja vammaispalvelulain mukainen 

kuljetus, Luppokodin kuljetukset  

Päätös: 

Lautakunnan päätti, että nykyisiä sopimuksia jatketaan 31.7.2019 

saakka. Kultimasta ja Kivijärvi/Pousujärvestä lisätään linja niin 

että Kultimasta ja Kivijärvi/Pousujärvestä olisi kaksi 

kutsutaksilinjaa kuukaudessa.  

Käsittely: 

Elli-Marja Kultima ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään 

linjaa Kivijärvi/Pousujärvi-Kilpisjärvi. Elli-Marja Kultima poistui 

kokouksesta päätöksenteon ajaksi.  

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa muutetun ehdotuksen: 

Kunta käyttää vuoden optiota, ja nykyisiä sopimuksia jatkettaisiin 

31.7.2019 saakka. 

Perusteena on taksilainsäädännön muutos. Vammaisneuvosto esittänyt 

,että asiointimahdollisuus olisi tasavertaisesti joka kylästä. 

Asiointimahdollisuuksien lisäys vaatii määrärahan lisäämistä, joka 

on talousarvioasia. 

Jaakko Alamattila esitti, että Kultimasta ja Pousujärvestä kuitenkin 

asiointilinja olisi kaksi kertaa kuukaudesta. 

 

Ehdotus (perusturvajohtaja): 

Hyvinvointilautakunta linjaa palvelujen järjestämistä ja 

tarjouskilpailua varten: 

Tarjouskilpailu koskee palvelujen järjestämistä aj. 1.8.-31.12.2019. 

Kutsutaksiliikennettä järjestetään seuraavasti: 

Nunnanen-Hetta-Nunnanen kerran viikossa. 

Peltovuoma-Ylikyrö-Hetta (liittymälinja Hetta-Nunnanen-Hetta-

linjaan) kaksi kertaa kuussa.  

Hetan kyläajo kerran viikossa Nunnanen-Hetta-Nunnanen linjan 

yhteydessä. 

Maunu-Karesuvanto-Maunu kerran kuussa. 

Maunu-Hetta-Maunu kerran kuussa. 
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Karesuvanto kyläajo kerran viikossa. 

Näkkälä-Hetta-Näkkälä kaksi kertaa kuussa. 

Kultima-Hetta-Kultima kaksi kertaa kuussa. 

Kivijärvi-Pousujärvi-Kilpisjärvi-Pousujärvi-Kivijärvi kaksi kertaa 

kuussa. 

Kutsutaksiliikenteen järjestäminen:  

Viipymäaika määränpäässä on noin kaksi tuntia. Kutsutaksi hakee 

asiakkaan tämän kotiovelta. Kuljettaja ottaa kyytiin kulkemisen 

apuvälineet. Kutsutaksi kuljettaa määränpäässä asiointipaikasta 

toiseen. Kuljettaja avustaa ostokset kyytiin ja asiakkaan kotiin 

sisälle.  

Sosiaalihuoltolain ja Vammaispalvelulain mukaisessa 

kuljetuspalvelussa odotusaika on korkeintaan 1,5 tuntia jos odotus 

tulee edullisemmaksi kuin kahden erillisen kyydin tilaaminen. 

Toiminnallisiksi naapurikunniksi katsotaan Muonio ja Kittilä. 

Yksilöllisen kuljetuspalvelun ja Luppokodin laitoshoidon käyttäjille 

turvataan mahdollisuus esteettömän ajoneuvon käyttöön.  

Hankintalain mahdollistamana markkinakartoituksena järjestään 

kiinnostuneille taksiautoilijoille keskustelutilaisuus ennen 

tarjouspyynnön tekemistä, jonka keskustelutilaisuuden tulokset 

huomioidaan tarjousten valmistelussa. 

Hyvinvointilautakunta edellyttää, että tarjouskilpailussa 

huomioidaan, että taksiliikenteen vapautuminen ei saa johtaa 

kokonaiskustannusten nousuun ja nykyistä taksitaksaa kalliimpiin 

hankintoihin.  

Hyvinvointilautakunta tulee edellyttämään, että jos 

sosiaalipalvelujen järjestäminen siirtyy Lapin sairaanhoitopiirille 

jo ennen maakuntauudistuksen toteutumista, kuljetuspalvelusopimukset 

tulevat siirtymään Lapin sairaanhoitopiirille sosiaalitoimen osalta.  

Päätöshistoria:  

Hyvinvointiltk. 22.2.2018 

Päätös: 

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksella ei ole päätösvaltaa 

asiassa, esteellisyyden ja kokouksesta poissaolojen vuoksi, joten 

hyvinvointilautakunta ei voi käsitellä asiaa.  

Käsittely:  

Ulla Keinovaara ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa. 
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Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta linjaa palvelujen järjestämistä ja 

tarjouskilpailua varten: 

Tarjouskilpailu koskee palvelujen järjestämistä aj. 1.8.-31.12.2019. 

Kutsutaksiliikennettä järjestetään seuraavasti: 

Nunnanen-Hetta-Nunnanen kerran viikossa. 

Peltovuoma-Ylikyrö-Hetta (liittymälinja Hetta-Nunnanen-Hetta-

linjaan) kaksi kertaa kuussa.  

Hetan kyläajo kerran viikossa Nunnanen-Hetta-Nunnanen linjan 

yhteydessä. 

Maunu-Karesuvanto-Maunu kerran kuussa. 

Maunu-Hetta-Maunu kerran kuussa. 

Karesuvanto kyläajo kerran viikossa. 

Näkkälä-Hetta-Näkkälä kaksi kertaa kuussa. 

Kultima-Hetta-Kultima kaksi kertaa kuussa. 

Kivijärvi-Pousujärvi-Kilpisjärvi-Pousujärvi-Kivijärvi kaksi kertaa 

kuussa. 

Kutsutaksiliikenteen järjestäminen:  

Viipymäaika määränpäässä on noin kaksi tuntia. Kutsutaksi hakee 

asiakkaan tämän kotiovelta. Kuljettaja ottaa kyytiin kulkemisen 

apuvälineet. Kutsutaksi kuljettaa määränpäässä asiointipaikasta 

toiseen. Kuljettaja avustaa ostokset kyytiin ja asiakkaan kotiin 

sisälle.  

Sosiaalihuoltolain ja Vammaispalvelulain mukaisessa 

kuljetuspalvelussa odotusaika on korkeintaan 1,5 tuntia jos odotus 

tulee edullisemmaksi kuin kahden erillisen kyydin tilaaminen. 

Toiminnallisiksi naapurikunniksi katsotaan Muonio ja Kittilä. 

Yksilöllisen kuljetuspalvelun ja Luppokodin laitoshoidon käyttäjille 

turvataan mahdollisuus esteettömän ajoneuvon käyttöön.  

Hankintalain mahdollistamana markkinakartoituksena järjestään 

kiinnostuneille taksiautoilijoille keskustelutilaisuus ennen 

tarjouspyynnön tekemistä, jonka keskustelutilaisuuden tulokset 

huomioidaan tarjousten valmistelussa. 

Hyvinvointilautakunta edellyttää, että tarjouskilpailussa 

huomioidaan, että taksiliikenteen vapautuminen ei saa johtaa 
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kokonaiskustannusten nousuun ja nykyistä taksitaksaa kalliimpiin 

hankintoihin.  

Hyvinvointilautakunta tulee edellyttämään, että jos 

sosiaalipalvelujen järjestäminen siirtyy Lapin sairaanhoitopiirille 

jo ennen maakuntauudistuksen toteutumista, kuljetuspalvelusopimukset 

tulevat siirtymään Lapin sairaanhoitopiirille sosiaalitoimen osalta.  

Selostus: 

Kunnan järjestämien kuljetusten osalta nykyinen sopimuskausi päättyy 

31.7.2018.  

Tämän hetkisen tiedon mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut 

järjestää Lapin maakunta 1.1.2019 alkaen. Meneillään on selvitys 

sosiaalipalvelujen siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille jo 

aiemmin, joten palvelujen järjestäjä voi muuttua jo 1.1.2019 alkaen.  

Taksiliikenteeseen vaikuttaa huomattavasti 1.7.2018 voimaan tuleva 

laki liikenteen palveluista. Uuden lain mukaan yritykset saavat 

vapaasti hinnoitella palvelunsa. Kaikki lupaehdot täyttävät 

yritykset saavat harjoittaa taksiliikennettä.  

Enontekiön kunnan kutsutaksiliikenteessä on matkustajia ollut eniten 

Nunnanen-Hetta-Nunnanen linjalla; noin 8 matkustajaa ajokertaa 

kohti. Karesuvannon kyläajolla matkustajia on ollut keskimäärin 

kolme ajokertaa kohti. Muilla linjoilla matkustajia on ollut 

korkeintaan kaksi ajokertaa kohti. Viranhaltijaesitys on laadittu 

sen mukaan, että linjoja joilla matkustajia on ollut korkeintaan 

kaksi ajokertaa kohti ajetaan vain kaksi kertaa kuussa. Tämä 

tarkoittaa vähennystä linjoilla Maunu-Karesuvanto-Maunu (nykyisin 

ajetaan kolme linjaa kuussa, esityksen mukaan yksi kerta kuussa, 

lisäksi linja Hettaan kerran kuussa), linjalla Näkkälä-Hetta-Näkkälä 

(nykyisin linja kerran viikossa, esityksen mukaan kaksi linjaa 

kuussa), linjalla Ylikyrö-Peltovuoma-Ylikyrö (linja nykyisin kerran 

viikossa, esityksen mukaan kaksi kertaa kuussa). Lisäystä tulisi 

linjoille Kultima-Hetta-Kultima (nykyisin kerran kuussa, esityksen 

mukaan kaksi kertaa kuussa) sekä linjalle Kivijärvi-Pousujärvi-

Kilpisjärvi-Pousujärvi-Kivijärvi (nykyisin kerran kuussa, ehdotuksen 

mukaan kaksi kertaa kuussa). 

Tarjoukset on tarkoitus pyytää niin että lautakunta voi tehdä 

päätöksen hankinnasta kokouksessaan 14.6.2018.  

Esityslistan oheismateriaalina tilasto kutsutaksiliikenteen 

matkustajamääristä vuodelta 2017 sekä sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin 

tekemät laskelmat kunkin linjan kokonaiskustannuksista sekä 

matkustajakohtaisista kustannuksista.  

Tiedoksi: 
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Sirpa Mannela, Miia Ahlholm, kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 26 § Sosiaalitoimen toimintakertomus v. 2017 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. 

Selostus:  

Tiedoksi:  

kunnan www.sivut 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus
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Hyvinvointiltk. 27 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Hakijat kutsutaan haastatteluun huhtikuussa. 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti, että hakijat xxx xxx ja xxx xxx kutsutaan 

haastteluun 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. 28 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti 

 

Päätös: 

Perusturvajohtajan ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan että tehtävän 

hakuaikaa jatketaan siten, että nykyiset hakemukset huomioidaan . 

Kelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun toukokuun kokoukseen.  

 

Ehdotus:  

Esitetään kokouksessa. 

 

Selotus:  

Lähihoitajan toimi, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti,  on 

haettavana 20.3.2018 mennessä. 

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

Yhdistelmä hakijoista esitetään kokouksessa. Hakemukset nähtävänä 

kokouksessa.  

 

Tiedoksi: 

Hakijat, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 29 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

Keskusteltiin koulukuraattori-sosiaalityöntekijän viran sekä 

varhaiskasvatusikäisten kuntoutusohjauksen järjestämisestä.  

Todettiin että asia on kunnan virkaorganisaatiossa valmistelussa. 

Hyvinvointilautakunta painotti varhaisen tuen merkitystä. 

 

Asian käsittelyn yhteydessä sovittiin että hyvinvointilautakunnan 

25.4. 2018 klo 14.00.  

 

Ehdotus:  

Tiedoksi merkittävät asiat: 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 13.3.2018 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 26 § 12.2.2018 Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin 

yhdistelmäviran perustaminen 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 48 § 26.2.2018 Valtuustoaloite/ Rajoitetut puheenvuorot 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 49 § 26.2.2018 Valtuustoaloite/ Ympäristötyöt 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto  

- Kvalt 92 § 20.12.2017 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän lakkauttaminen 

 

Pohjois-suomen hallinto-oikeuden päätös 5.3.2018, 18/0095/2 

 

Kutsutaksiliikenteen vaatimus 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________22.3.2018_________________ 22 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 30 § Lapin sairaanhoitopiirin selvitys 

sosiaalipalvelujen siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirin 

järjestettäväksi 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Käsittely: 

Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö ja kehittämispäällikkö  Asta 

Niskala Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja 

sosiaalityöntekijä Hanne-Mari Seppälä Lapin sairaanhoitopiiristä 

esittelivät Muonion ja Enontekiön sosiaalihuollon palvelujen 

järjestämisvastuun siirtämisestä tehtävää selvitystä.  

Lautakunta keskusteli mahdollisen siirron vaikutuksista.  

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi. 

Selostus:   

Pohjois-Suomen Sosiaalialan kehittämiskeskuksen työryhmä sekä Lapin 

sairaanhoitopiirin edustajat esittelevät selvitystyötä 

hyvinvointilautakunnalle kokouksessa. Lautakunnalla on tilaisuus 

evästää selvityksen tekemistä.  

Lapin sairaanhoitopiiri esittänyt selvityksen tekemistä siitä että 

kunnan sosiaalipalvelujen järjestäminen siirretään Enontekiön 

hyvinvointilautakunta on hyväksynyt selvityksen tekemisen 

kokouksessaan 26.10.2018 41 §. Selvityksen tekee Pohjois-Suomen 

sosiaalialan kehittämiskeskus; Nina Peronius, Asta Niskala ja Kaisa 

Kostamo-Pääkkö. Lapin sairaanhoitopiiristä osallistuu selvityksen 

tekemiseen ainakin Rea Karanta. Enontekiön kunnassa on johtoryhmässä 

sovittu että selvityksen ohjausryhmänä toimii kuntakonsernin 

kehittämispaja; valtuuston, hallituksen ja hyvinvointilautakunnan 

puheenjohtajat, sekä kunnan johtoryhmä.  Sosiaalitoimessa 

selvityksen tekemisen työryhmänä toimivat Miia Ahlholm, Satu-Marja 

Eira-Keskitalo, Annikki Kallioniemi ja Teija Kelottijärvi. Selvitys 

tehdään yhteistyössä Muonion kunnan ja eräiden muiden Lapin 

maakunnan kuntien kanssa.  

Tiedoksi:  

ei tiedoksiantoa 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken 

--- 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.  
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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: 20, 21, 22, 30 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 23, 24, 25, 26, 27, 28 

 

 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: 23, 24, 25, 26, 27, 28 

 

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.  
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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 


