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Asialista: 

81 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

82 § Hyvinvointilautakunnan esitys talous- ja toimintasuunnitelmaksi  

     vanhustenhuollon ja vammaispalvelujen fysioterapeutin palvelujen 

     osalta v. 2018 

83 § Hyvinvointilautakunnan esitys talous- ja toimintasuunnitelmaksi  

     Nuorisolain mukaisen nuorten työpajan osalta v. 2019 

84 § Perusturvan tilinpäätösennuste elokuun toteutuman perusteella 

85 § Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille 

86 § Kunnan sosiaalitoimen lausunto ARA:n avustushakemukseen 

87 § Selvitetty mahdollisuudet järjestää päivä- ja työtoimintaa Aspa-  

     koti Riekonmarjan yhteydessä; Esitetty selvitettäväksi 

     hyvinvointilautakunnan päätöksessä 76 §  

88 § Tiedoksi saatettavat asiat 

89 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

90 § Sairaanhoitaja xxx xxx oppisopimus, johtamisen  

     erikoisammattitutkinto 

91 § Saamenkielisten palvelujen turvaamiseen myönnetty  

     valtionavustus, tarkennettu esitys vuodelle 2019 
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Hyvinvointiltk. 81 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla 

Keinovaara ja Outi Kurkela.  

 

Käsittely: 

Sosiaalitoimiston harjoittelija sosionomiopiskelija xxx xxx 

esittäytyi asian käsittelyn yhteydessä. Määräaikainen 

sosiaaliohjaaja-koulukuraattori xxx xxx esittäytyi asian käsittelyn 

yhteydessä.  

  

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. 82 § Hyvinvointilautakunnan esitys talous- ja 

toimintasuunnitelmaksi vanhustenhuollon ja vammaispalvelujen 

fysioterapeutin palvelujen osalta v. 2018 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta ei sisällytä fysioterapeutin toimen 

perustamista v. 2019 talous- ja toimintasuunnitelmaan. 

Asian valmistelua voidaan jatkaa tulevien talous- ja 

toimintasuunnitelmien valmistelussa.  

Hyvinvointilautakunta päätti, että tarvittaessa voidaan 

fysioterapeutin asiantuntemusta hankkia sosiaalipalveluihin 

ostopalveluna.  

 

Käsittely: 

Outi Sassali ja Teija Rousu olivat asiantuntijoina kuultavana 

etäyhteydellä asian käsittelyn yhteydessä. 

Keskustelun kuluessa Virpi Labba halusi tarkennusta Revontuliopiston 

tuntien supistamisasiaan: kunta ei ole vähentänyt maksuosuuttaan.  

Outi Kurkela piti tehtävän perustamista tärkeänä. 

Elli-Marja Kultima oli sitä mieltä, että kotipalveluun voidaan ostaa 

yksityiseltä kuntoutuksen asiantuntemusta.  

Virpi Labban mielestä vapaa-aika– ja nuorisotoimen kokonaisuus on 

selkiintymätön. Huomioitava myös, että valtiovalta pyrkii 

vaikuttamaan siihen, että kunnat eivät lisäisi sosiaali- ja 

terveydenhuollon menoja. 

 

Virpi Labba esitti ettei tointa perustettaisi ennen kuin vapaa-

aikatoimen kokonaisuus on selvinnyt. Asia on valmisteltava paremmin.   

Elli-Marja Kultima kannatti Virpi Labban esitystä. Jaakko Alamattila 

ilmoitti olevansa Virpi Labban esityksen kannalla. Alpo Peltovuoma 

oli myös Virpi Labban esityksen kannalla.   

Ulla Keinovaara oli sitä mieltä, että vapaa-ajan kokonaisuus tulisi 

selvittää.  

Outi Kurkela esitti, että fysioterapeutin tehtävä tuodaan uudelleen 

käsiteltäväksi kun vapaa-ajan kokonaisuus on selvillä. Asia on 

selvitettävä mahdollisimman pian.  

Elina Rousu-Karlsen oli sitä mieltä että asia on paremmin selvittää.  

 

Ehdotus:   

Hyvinvointilautakunta esittää, että kuntaan perustetaan 

fysioterapeutin toimi, joka sijoitetaan toistaiseksi perusturvaan. 

Työntekijä toimii puolet työajastaan kunnan sosiaalitoimen työssä 

vanhustenhuollossa ja vammaispalvelussa ja puolet työajastaan kunnan 

vapaa-aikatoimessa tuottaen kuntalaisten terveyttä edistäviä 

liikuntapalveluja.  
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Selostus: 

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 25.9.2018 § 74 siirtää 

talous-ja toimintasuunnitelmaehdotuksensa fysioterapeutin toimen 

osalta seuraavaan kokoukseen. 

 

Toimiva kotihoitohankkeesta Outi Sassali työtovereineen on lupautunut 

etäyhteydellä kokouksen aluksi esittelemään fysioterapeutin 

palvelujen tarvetta ikäihmisten tukemisen ja kotihoidon kehittämisen 

näkökulmasta sekä kertomaan Lapin kuntien kokemuksista asiassa. 

Enontekiön kunta osallistuu ”Toimiva kotihoito”-hankkeeseen.   

 

Fysioterapeutin toimen avulla voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen tarvetta ehkäistä, ja siirtää. Kotipalvelussa voidaan 

tavoitella nykyistä lyhyempiä palvelujaksoja, kun kotipalvelun avulla 

ja kotipalvelun aikana, asiakasta voidaan tehokkaasti kuntouttaa 

omatoimiseen, tai omatoimisempaan, suoriutumiseen. Kotiutukset 

voidaan hoitaa suunnitelmallisesti ja täten vähentää vaaraa joutua 

uudelleen laitoshoitoon.  

 

Enontekiön kunnassa olisi tärkeää, että kunta tuottaa 

liikuntapalveluja varsinkin vähän liikkuville. Kun vielä muutama 

vuosikymmen sitten arki Enontekiöllä sisälsi monipuolista 

hyötyliikuntaa, ei monella kuntalaisella ole tapoja nykypäivän 

vaatimaan liikuntaan.   Kunnan yksityinen liikuntapalvelujen tuotanto 

on vähäistä. v.2013 Antti Mämmelän ja Jaakko Mölsän opinnäytetyönään 

toteuttaman liikuntakyselyn mukaan keski-ikäiset miehet eivät 

harjoittaneet tarpeeksi lihaskunto-ja lihashuoltoliikuntaa. Kuitenkin 

Enontekiöllä monissa ammateissa fyysinen suorituskyky on tärkeä. 

Mainittakoon että tuki-ja liikuntaelinsairauksien vuoksi 

työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on Enontekiöllä yleisempää kuin 

Lapissa tai naapurikunnissa. 

Liikunnan harrastaminen liittyy myös parempaan sydän- ja 

valtimoterveyteen, muistisairauksien ehkäisyyn ja diabeteksen 

ehkäisyyn sekä parempaan hoitotasapainoon monissa pitkäaikaisissa 

sairauksissa.  Pitkällä tähtäimellä vähän liikkuvien kuntalaisten 

liikunnan lisääminen vaikuttaa sairausmenoja hillitsevästi.   

Jaksavat ja hyvinvoivat kuntalaiset lisäävät kunnan elinvoimaa 

toimintatarmollaan.  

 

Revontuliopisto tuottaa liikuntapalveluja mutta liikunnan opetus on 

vähentynyt, kun kunta on supistanut oppituntien hankintaa. Tänä 

lukuvuonna opettajan saaminen on ollut hankalaa. Opiston 

liikuntapalveluja ovat käyttäneet erityisesti naiset.  

 

Sosiaalilainsäädäntö edellyttää, että asiakkaan palvelutarve 

arvioidaan monipuolisesti ja moniammatillisesti. Samoin asiakkaan 

palveluja suunniteltaessa tulee olla käytettävissä riittävä 

asiantuntemus. 
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Laki ikääntyneen väestön tukemisesta ja vanhustenpalveluista 

(980/2012) 10 §:n mukaan kunnalla tulee olla monipuolista 

asiantuntemusta ikääntyneiden tukemiseksi ja ikääntyneiden sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi.  

 

Fysioterapeutti toimisi puolet ajastaan sosiaalitoimen työssä; 

palvelutarpeen arviointi, palvelujen suunnittelu, kotikuntoutuksen 

ohjaaminen ja ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden sekä muiden 

sosiaalitoimen asiakkaiden terveyden ja liikuntakyvyn edistäminen.  

Puolet työajastaan fysioterapeutti tuottaisi liikuntapalveluja 

kunnalle.  

 

Markkinoilta on saatavilla fysioterapeutin palvelua ostopalveluna 

osa-aikaisesti. Ostopalveluhinta olisi n. 2000 € viikko jos palvelua 

ostettaisiin n. yksi päivä viikossa.  

 

Oman työntekijän etuna olisi kiinteä liittyminen sosiaalitoimen 

esimerkiksi kotipalvelun työyhteisöön.   

 

Fysioterapeutin työpanoksella on tutkimusten mukaan väestötasolla 

palvelujen tarvetta vähentävä ja siirtävä vaikutus.  

 

Palkkausmenot n. 40 000 € /vuosi josta puolet tulisi perusturvan 

talousarvioon ja puolet vapaa-aikatoimen talousarvioon.  

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakua, asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 83 § Hyvinvointilautakunnan esitys talous- ja 

toimintasuunnitelmaksi Nuorisolain mukaisen nuorten työpajan osalta 

v. 2019 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta sisällyttää Nuorisolain mukaisen 

työpajatoiminnan talous- ja toimintasuunnitelmaesitykseensä v.2019.  

Hyvinvointilautakunta katsoo, että työpajatoiminta voisi jatkua 

sekatyöpajana ja avotyöpajana.  

 

Käsittely:  

Ulla Keinovaara oli Nuorten työpajan jatkamisen kannalla.  

Virpi Labba esitti, että vuodella voitaisiin jatkaa ainakin v. 2019 

työpajatoimintaa niin, että kunnalla olisi käytössä työpajaohjaaja. 

Etsivästä nuorisotyöstä on kunnassa päätökset vuoden 2019 loppuun 

saakka. 

 

Alpo Peltovuoma että työpajatoimintaa jatkettaisiin niin, että 

pajalle voitaisiin sijoittaa myös yli 29 vuotiaita, vaikka 

valtionavustus silloin pienenisi.  

 

Nuorisovaltuusto ottanut kantaa asiaan kokouksessaan 25.10.2018. 

Nuorisovaltuusto piti tärkeänä toiminnan jatkamista. 

 

Jaakko Alamattila esitti että kunta toteuttaisi työpajatoimintaa v. 

2019 niin että kunnalla on sekätyöpaja avotyöpajana.  Lautakunnan 

jäsenet olivat Alamattilan esityksen kannalla. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää talous- ja 

toimintasuunnitelmaesityksenään, että Nuorisolain mukainen 

työpajatoiminta päättyy 31.12.2018. Itsenäistyviä nuoria tuetaan 

sosiaalitoimiston palveluilla yhteistyössä te-toimiston ja kunnan 

etsivän nuorisotyön kanssa.  

 

Selostus: 

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 25.9.2018 § 74 siirtää 

asian seuraavaan kokoukseen. 

Kunnassa on vuodesta 2014 alkaen ollut määräaikaista nuorten 

työpajatoimintaa. Säännökset nuorten työpajatoiminnasta tulivat 

Nuorisolakiin v 2017 (Nuorisolaki 1285/2016).  

Nuorten määrän vähentyminen Enontekiöllä on vähentänyt myös 

Nuorisolain mukaista työpajavalmennusta tarvitsevien nuorten määrää.  

Valmennusta tarvitsevien nuorten vähäisen määrän vuoksi Nuorten 

työpajatoimintaa ei ole tarkoituksen mukaista jatkaa. Nuorten 

työpajatoiminta on ollut hyödyllistä valmennuksessa oleville nuorille 

ja sen vuoksi tulee miettiä keinoja tukea itsenäistyvien nuoria, 

jotka tukea tarvitsevat.  
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Perusturvajohtajan taustamuistio nuorten työpajatoiminnasta yleensä 

ja sen historiasta Enontekiöllä esityslistan taustamateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakua, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 84 § Perusturvan tilinpäätösennuste elokuun 

toteutuman perusteella 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. Todennäköinen ylityshakemus esitetään 

käsiteltäväksi lautakunnan marraskuun kokouksessa. 

 

Selostus: 

Esityslistan oheismateriaalina toteutuma 1-8 perusturvan osalta.  

Toteutuman perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan perusturvan 

talousarvio on nettomenojen osalta ylittymässä 400 000 €. 

Todennäköinen ylityshakemus tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 

marraskuun kokoukseen, jolloin tilinpäätösennustetta on voitu 

tarkentaa. Ylitys johtuu erikoissairaanhoitomenojen toteutumasta joka 

suurempi kuin vuonna 2016, joka ollut v.2018 

käyttösuunnitelmavarauksen pohjana.  Myös sosiaalipalvelujen 

ostopalveluihin varattu määräraha on ylittynyt. Asiakastuloja on 

tullut vähemmän kuin on ennakoitu.  

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus, kirjanpito 

 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakua, asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 85 § Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma 

maahanmuuttajille 

   

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan keskustelussa esille tulleilla seikoilla 

täydennettynä.  

 

Käsittely: 

Keskustelumuistiona kirjattiin: Kotouttamissuunnitelma on tarpeen 

koska kunnassa on maahanmuuttajia, vaikka tällä hetkellä ei ole 

kiintiöpakolaisia.  Peruskouluikäisille oppilaiden kohdalla tulisi 

menettelytapasuunnitelmien olla toimivat ja selvät.  

Tarvitaan tukipalvelu, esimerkiksi koulunkäynnin ohjaaja, ja 

mahdollisuus oppia suomen kieltä. Peruskoulun menettelytavat kuuluvat 

elinvoimalautakunnan päätettäväksi.   

 

Päätösehdotus (perusturvajohtaja): 

Hyvinvointilautakunta keskustelee Enontekiön kunnan 

kotouttamisohjelmasta ja kirjaa kommenttinsa keskustelumuistioon. 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle kotouttamisohjelman hyväksymistä 

keskustelumuistion kirjauksilla päivitettynä. 

  

Selostus: 

Kunnan kotouttamisohjelma on kotoutumislain (§32) mukaan laadittava 

kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. 

Se hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran 

neljässä vuodessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt edellisen 

kotouttamisohjelman 13.12.2013. Kotouttamisohjelman sisältöä ohjataan 

kotoutumislaissa (§32), jonka mukaan kotouttamisohjelma voi sisältää 

seuraavaa: 

  

”1) selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen 

suunnitteluun ja seurantaan; 

  

2) suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan 

maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti 

kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä; 

  

3) tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan 

viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista; 

  

4) suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen 

vahvistamisen edistämisestä; 

  

5) suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen 

ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä; 
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6) monivuotisen suunnitelman 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen 

henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä; 

  

7) suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen 

vuoropuhelun edistämisestä; 

  

8) suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan 

tasalla pitämisestä.” 

  

Oheismateriaali:  

Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille (luonnos) 

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus, kunnanvaltuusto 

 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakua, asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 86 § Kunnan sosiaalitoimen lausunto ARA:n 

avustushakemukseen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy kunnan sosiaalitoimen lausunnon Aran 

avustushakemukseen. 

  

Selostus: 

Kunta on päättänyt hankkia tilat tehostetulle palveluasumiselle siten 

että yksityinen rakennuttaja rakentaa omistukseensa tilat, jotka 

kunta vuokraa omaa palvelutuotantoaan varten. Rakennuksessa voi olla 

myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon tarvitsemia tiloja.  ARA; 

asumisen ja rakentamisen kehittämiskeskus, voi hakemuksesta myöntää 

asustusta ja korkotukilainaa erityisryhmien asuntoihin. Hakijan tulee 

liittää hakemukseen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lausunto. 

Lausunnolla varmistetaan, että hanke on kunnan palvelurakenteen 

kannalta pitkäkestoinen ja tarkoituksenmukainen. Lausunto tulee 

käytettäväksi siinä tapauksessa, että yksityinen rakennuttaja hakee 

ARA:n avustusta.  

Lausuntoesitys esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Ara 

 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakuohjetta  
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Hyvinvointiltk. 87 § Selvitetty mahdollisuudet järjestää päivä- ja 

työtoimintaa Aspa-koti Riekonmarjan yhteydessä; Esitetty 

selvitettäväksi hyvinvointilautakunnan päätöksessä 76 §  

 

Päätös: 

Lautakunta päätti että Hyrylän nykyisen toiminnan turvaavat tilat 

tulee sisällyttää investointisuunnitelmaan.  

 

Käsittely:  

Virpi Labba poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon 

jälkeen klo 16.25.  

 

Ehdotus:  

Hyrylälle tulee järjestää työ- ja päivätoimintaan soveltuvat tilat. 

ASPA-koti Riekonmarjan yhteistila ei sovellu tarkoitukseen. 

 

Selostus: 

Sosiaalitoimen toimistokokouksen arvion mukaan ASPA-koti Riekonmarjan 

yhteistilat eivät sovellu tarkoitukseen vammaisten henkilöiden 

erityistarpeiden vuoksi. 

Esityslistan oheismateriaalina Hyrylän työntekijöiden muistio 

toiminnan tilatarpeesta. 

 

Päätöshistoria:  

Hyvinvointiltk. 76 § Lausunto kunnan investointisuunnitelmaan 

 

Päätös: 

Hyrylän tilat tulee turvata. 

Päivä- ja työtoiminnan tilojen osalta päätettiin selvittää 

mahdollisuudet järjestää päivä- ja työtoimintaa Aspa-Koti 

Riekonmarjan yhteydessä.  

 

Käsittely: 

Keskusteltiin Hyrylän tiloista. Keskusteltiin siitä mikä on sopiva 

sijainti Hyrylälle ja keskusteltiin uudisrakentamisen 

mahdollisuuksista. Alpo Peltovuoma esitti, että selvitetään 

mahdollisuudet järjestää päivä- ja työtoimintaa Aspa-koti 

Riekonmarjan yhteydessä.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää että Toimintakeskus Hyrylän tilat 

sisällytetään investointisuunnitelmaan. Toimintakeskukselle voidaan 

peruskorjata tilat Kalasatamaan tai muuhun soveltuvaan tilaan.  

 

Selostus:  

Kunnanhallitus pyytää lautakunnan lausuntoa kunnan 

investointisuunnitelmaan. Investointisuunnitelma esityslistan 

oheismateriaalina.  
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Toimintakeskus Hyrylässä järjestetään Laki kehitysvammaisten 

erityishuollosta mukaista päivä- ja työtoimintaa ja 

vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa sekä Sosiaalihuoltolain 

mukaista sosiaalista kuntoutusta ja työtoimintaa.  

Vaikeavammaisilla on oikeus päivätoimintaan jolloin sen 

järjestämisvelvollisuus ei ole määrärahasidonnaista.  

Työ- ja päivätoiminnan tarkoituksena on edistää vammaisten 

henkilöiden toimintakykyä ja osallisuutta. Hyrylä on tärkeä osa 

vammaisten henkilöiden palvelukokonaisuutta Enontekiöllä.  

Mahdolliseen maakuntahallintoon siirryttäessä on tärkeätä että 

toiminnalla on asianmukaiset tilat, jotta vammaisilla henkilöillä on 

jatkossakin mahdollisuus saada palveluja Enontekiöllä.  

Toimintakeskus Hyrylä sijaitsee kerrostalon päädyssä, joten jos 

kerrostalo korjataan tai korvataan, tilat Hyrylälle pitää korjata tai 

tarkoituksenmukaiset tilat järjestää muualta.  

Hyrylässä on asiakkaina n. 12 henkilöä. Asiakasmäärä pysyy ennusteen 

mukaan vakaana. Vammaisten henkilöiden erityistarpeet tulee huomioida 

tilaa suunniteltaessa. Tilojen tulee mahdollistaa yhteisöllisyys. 

Tilojen tulee sijaita kävelyetäisyydellä Aspa-koti Riekonmarjasta ja 

koululta (kouluautojen tulo- ja lähtö). Sopiva tila voisi olla 

Kalasatama.  

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 88 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei otto-

oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta lautakunnan käsiteltäviksi.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 16.10.2018 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 173 § 1.9.2018 Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 

2017 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 17.9.2018, Kuntainfo 11/2018 

- Ohjeita sosiaalipäivystysten järjestämisestä 

Valvira Dnro V/41753/2018 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

Valvira Dnro V/41753/2018 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Kirje lautakunnalle 26.9.2018 yhdistyksiltä 

- Ikäihmisille soveltuva kuntosali 

Sosiaaliohjaajan päätös 2/2018 

- Työpukukorvausmaksun lakkauttaminen Hetan tiimin henkilöstölle 

Aluehallintovirasto LAAVI/539/07.00.04/2018 

- Talous- ja velkaneuvonnan tuottamisesta maksettava lisäkorvaus 

vuonna 2018 

Aspa 

- Aspa Palvelut Oy:n palveluiden hinnat vuonna 2019 
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Hyvinvointiltk. 89 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

Outi Kurkela otti esille edunvalvonnan toiminnan. Edunvalvottavien 

laskuja ei ole maksettu.  

 

Jaakko Alamattila otti esille lastensuojelun tilanteen. Poliisit 

joutuneet puuttumaan alaikäisten tekemisiin.  
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Hyvinvointiltk. 90 § Sairaanhoitaja xxx xxx oppisopimus, johtamisen 

erikoisammattitutkinto 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta päättää solmia xxx xxx kanssa oppisopimuksen 

johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseksi. 

Vakinaiselle viranhaltijalle myönnetään palkallinen opintovapaa 

lähiopetuspäivien ajaksi, joiden ajalta myös maksetaan 

matkakorvaukset KVTES:n mukaan. 

 

Selostus: 

Luppokodin sairaanhoitaja xxx xxx on aloittanut 

oppisopimuskoulutuksena johtamisen erikoisammattitutkinnon 

suorittamisen v. 2016 (perusturvaltk. 17.11.2015 98 §) Oppisopimus on 

ollut keskeytyneenä. xxx xxx hakee oppisopimuksen jatkamista niin, 

että hän saisi suoritettua ko. tutkinnon. Tavoitteena on tutkinnon 

valmistuminen toukokuussa 2019. 

Lähiopetuspäivät Torniossa: 

 

12.- 14.11.2018 (3pv) 

15.1.2019 (1pv) 

19.- 20.2.2019 (2pv) 

1.4.2019 (1pv).  

 

xxx xxx toimii Luppokodin vastaavan hoitajan varahenkilönä.  

 

Tiedoksi: 

xxx xxx, vastaava hoitaja, palkkasihteeri 

 

Muutoksenhaku: 

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 91 § Saamenkielisten palvelujen turvaamiseen 

myönnetty valtionavustus, tarkennettu esitys vuodelle 2019 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.   

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää Saamelaiskäräjille, että 

erityisvaltionavustusta myönnettäisiin  

1. Veahkkin palkkausmenoihin 75 %.  

2. Saamenkielisen lähihoitajan palkkausmenoihin 75%.  

3. Saamenkielisen terveydenhoitajan (50 % työaika) palkkausmenoihin  

75 %, tai terveydenhoitajan palvelujen hankkimiseen ostopalveluna.  

4. Perusterveydenhuollon Muonion vuodeosaston saamenkielisen 

vastuuhoitajan palkkausmenoihin, 50 % palkkausmenoista. 

 

Selostus: 

Saamelaiskäräjät ja Enontekiön kunta ovat vuosittain solmineet 

sopimuksen jonka mukaan Saamelaiskäräjät myöntää 

erityisvaltionavustusta Veahkkin, saamenkielisen lähihoitajan ja 

saamenkielisen terveydenhoitajan (50 % työaika) palkkausmenoihin. 

Erityisvaltionavustus on ollut 75 % palkkausmenoista 

Saamelaiskäräjien hyväksymien perusteiden mukaan.  

On sovittu että mikäli näihin kolmeen toimintoon myönnetty 

valtionavustus ei tule käytettyä, valtionavustusta myönnetään Muonion 

vuodeosaston saamenkielisen vastuuhoitajan palkkausmenoihin. 

Laitoshoidon työntekijöiden palkkausmenoihin Saamelaiskäräjät on 

myöntänyt avustusta 50 % palkkausmenoista.  

Saamenkielisen terveydenhoitajan –työterveyshoitajan yhdistelmätoimen 

sijaisuus on ollut haettavana Muonion-Enontekiön 

perusterveydenhuollossa. Sijaisuuteen ei ole ollut hakijoita. 

Perusterveydenhuollossa selvitetään mahdollisuutta hankkia 

saamenkielisen terveydenhoitajan palvelua ostopalveluna, mutta vielä 

ei ole tietoa saadaanko palvelua näin hankittua. Asia selvinnee 

Saamelaiskäräjien erityisvaltionavustuksen käyttöä koskevaan 

neuvotteluun mennessä. 

 

Tiedoksi:  

Saamelaiskäräjät 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 

 

---- 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.50  
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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: 82, 83, 84, 85, 86, 87 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 90, 91 

 

 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: 90, 91 

 

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 


