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Asialista: 

70 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

71 § Kodinhoitajan osa-aikaisen toimen täyttäminen 

72 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.7.2018 kulttuurin  

     toimiala 

73 § Ei julkinen, julkinen palkinnon myöntämisen jälkeen 

74 § Perusturvan talous- ja toimintasuunnitelma 

75 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston hyväksymän  

     laajan hyvinvointikertomuksen toteutumisesta ja tarkennettu 

     hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019 

76 § Lausunto kunnan investointisuunnitelmaan 

77 § Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 

78 § Tiedoksi saatettavat asiat 

79 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin viran täyttäminen  

     nimikkeellä sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virka määräajaksi. 

     Johtavan koulukuraattorin tehtävän hoitaminen 

80 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Hyvinvointiltk. 70 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Keinovaara 

ja Jari Kultima. 

  

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. 71 § Kodinhoitajan osa-aikaisen toimen täyttäminen 

 

Päätös: 

Kodinhoitajan osa-aikaiseen toimeen valittiin yksimielisesti 

lähihoitaja xxx xxx. 

 

Käsittely:  

Lähihoitaja xxx xxx oli kokouksessa haastateltavana ainoana hakijana.  

Asian käsittelyn ajan paikalla kokouksessa oli sosiaaliohjaaja Miia 

Ahlholm. 

Miia Ahlholm esitti kokouksessa että tehtävään valitaan xxx xxx. 

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kodinhoitajan osa-aikainen toimi on haettavana 24.9.2018 mennessä.¨ 

Hakukuulutus esityslistan oheismateriaalina.  

Hakijat kutsutaan haastatteluun lautakunnan kokoukseen.  

 

Tiedoksi: 

Hakijat, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 72 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.7.2018 

kulttuurin toimiala  

 

Päätös:  

Kulttuuritoimen osavuosikatsaus 1-7/2018 merkittiin tiedoksi. 

 

Ehdotus (kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori):  

Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen osavuosikatsauksen 1-

7/2018 ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle. 

 

Selostus:  

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja 

tytäryhtiöiden on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle toimialueittain osavuosikatsaus lomakepohjalla. 

Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa vuodessa: 

tammi–huhtikuulta 11.5. mennessä, tammi-heinäkuulta 10.8. mennessä ja 

tammi–syyskuulta 10.10. mennessä. Lisäksi toimialojen tulee seurata 

toteutumista kuukausittain. 

Talousarvion toteutuminen on tässä vaiheessa hiukan alittunut. 

Toimintakate on 38 %.  

 

Osavuosikatsauslaskelma on esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi:  

Tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Ei julkinen, julkinen palkinnon myöntämisen jälkeen 

  
Hyvinvointiltk. 73 §  



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________27.9.2018_________________ 7 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 74 § Perusturvan talous- ja toimintasuunnitelma 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan kuitenkin niin, että nuorten työpajan jatko ja 

fysioterapeutin toimen perustaminen siirretään seuraavaan kokoukseen.  

 

Käsittely: 

Hallintojohtaja Leni Karisaari esitteli vapaa-ajan talous- ja 

toimintasuunnitelmaesityksen.  

Hyvinvointilautakunta keskusteli vapaa-aikatoimen järjestämisestä. 

Esittelyn jälkeen Leni Karisaari poistui kokouksesta klo 15.15. 

 

Heli Nurmi esitteli talous- ja toimintasuunnitelmaesityksen kulttuurin 

osalta. Lautakunta keskusteli kirjastoauton tulevaisuudesta.  

 

Annikki Kallioniemi esitteli talous- ja toimintasuunnitelmaesityksen 

sosiaalipalvelujen, ympäristöterveyden huollon kuntaosuuden sekä Lapin 

sairaanhoitopiirin kuntaosuuden osalta.  

 

Lautakunta keskusteli Nuorten työpajan lakkauttamisesta. Alpo 

Peltovuoma esitti että Nuorten työpajan osalta asia siirrettäisiin 

seuraavaan kokoukseen.  Nuorten työelämään valmennuksen vaihtoehdot 

tulee selvittää käsittelyä varten. Esitystä kannatettiin 

yksimielisesti. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää talousarvioehdotuksen v.2019 ja talous- 

ja toimintasuunnitelmaehdotuksen vv. 2019 - 2021 kunnanhallitukselle. 

Esitetään nuorten työpajan lakkauttamista. Esitetään fysioterapeutin 

toimen perustamista (50 % työajasta sos.toimessa, 50 % vapaa-

aikatoimessa).  

Esitetään sitoutumista Lappian hallinnoimaan hankkeeseen ”Matkailun 

verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla ” osatoteuttajana.  

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus on varannut hyvinvointilautakunnan menoihin 

vuodelle 2019 määrärahaa seuraavasti: 

 

 

Toimialueiden TA-raami 2019  

Toimintakate 

(nettomeno) € 

TP 

2016 

TA 

2017 

TA 

2018 

TA 

2019 

 

Kulttuuri 203 

096 

162 

210 

188 

000 

188 

000 

(sis. kirjasto) 

Vapaa-aika  269 

684 

302 

600 

290 

000 

290 

000 

(sis. 

Revontuliopisto) 

Perusturva 7 939 

882 

7 902 

750 

7 900 

000 

7 900 

000 

  



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________27.9.2018_________________ 8 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                                     

                                    

 

Voimavaralisäyksenä esitetään fysioterapeutin tointa, jonka 

palkkauskuluista 50 % sisältyisi perusturvan menoihin. Perusturvassa 

fysioterapeutin tehtävänä olisi ikääntyneiden ja vammaisten 

henkilöiden palvelutarpeen arviointiin osallistuminen, 

kotikuntoutuksen suunnittelu ja ohjaaminen, laitoshoidon ja tehostetun 

palveluasumisen kuntoutuksen suunnittelu ja ohjaaminen sekä 

toimintakykyä edistävä toiminta.  Puolet fysioterapeutin 

palkkausmenoista sijoitettaisiin vapaa-aikatoimeen. Toimen 

perustamispäätös tuodaan myöhemmin käsiteltäväksi. 

 

Nuorten työpajatoiminta esitetään lakkautettavaksi Nuorisolain 

mukaista työpajavalmennusta tarvitsevien vähäisen määrän vuoksi. 

Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin avulla nuorille järjestetään 

sosiaalista kuntoutusta. Nuoret sijoitetaan tarvittaessa kuntouttavaan 

työtoimintaan, työharjoitteluun, työkokeiluun tai palkkatukityöhön 

kunnan eri toimipisteisiin. Heidän ohjaamisestaan vastaisi kunnan 

vakituinen henkilöstö.  

 

Kunta sitoutuu osatoteuttajaksi koulutuskuntayhtymä Lappian esr-

rahoitteiseen hankkeeseen ” Matkailun verkostomainen oppimiskenttä 

länsirajalla ” aj. 1.12019- 31.12.2020. Hankkeessa kehitetään 

mahdollisuutta kouluttautua matkailuun liittyviin tehtäviin 

paikkakunnan yrityksissä ja kunnan Hiihtomaassa. Hanketyöntekijäksi 

Enontekiölle palkataan työvoimakoordinaattori. Määräaikainen toimi 

perustetaan kun hankkeen rahoitus varmistuu.  Tavoitteena on turvata 

työvoiman saatavuutta ja edistää työllistymistä. Kunnan rahoitusosuus 

12 000 € on varattu menokohtaan ”Työttömien palvelut”.  

 

Sosiaalihuoltolain mukaisen vanhusten laitoshoidon korvaaminen 

Sosiaalihuoltolain mukaisella palveluasumisella v.2019 vaikuttaa 

käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelma muutetaan kun on tiedossa 

milloin tehostetun palveluasumisen tilat saadaan käyttöön.  

 

Hyvinvointilautakunta esittää että kunnanhallitus irrottaisi 

yhdistyksille myönnettäviin avustuksiin lisää 4000 € käytettäväksi 

vammaisneuvoston esittämiin tapahtumakuljetuksiin.  

 

Kulttuurin toimiala esittää hyvinvointilautakunnan menoihin 

varattavaksi kulttuurin menoihin, joka sisältää kirjaston 

raamiehdotuksen mukaisesti. Tuloskortit esitetään hyväksyttäväksi 

oheismateriaalin mukaisena. 

 

Selostus: 

Kulttuurin toimiala on laatinut talousarvion raamiehdotuksen ja 

annettujen laadintaohjeiden mukaisesti. 

 

Selostus:  
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Kuntalain mukaan kunnan on hyväksyttävä talousarvio ja 

taloussuunnitelma ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 

velvoitteet. Talousarvioehdotus esityslistan oheismateriaalina.  

Talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että v.2019 raami on 

vuoden 2018 raami. 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 75 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston 

hyväksymän laajan hyvinvointikertomuksen toteutumisesta ja tarkennettu 

hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan kuitenkin niin, että fysioterapeutin toimen osalta 

asia siirretään seuraavaan kokoukseen. Fysioterapeutin osalta tulee 

selvittää ostopalvelumahdollisuudet.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää vuosiraportin ja tarkennetun 

suunnitelman v. 2019 kunnanhallitukselle.  

 

Käsittely: 

Käsittelyn aikana Jari Kultima esitti, että fysioterapeutin palvelujen 

osalta selvitetään ostopalvelujen mahdollisuudet. Esitystä 

kannatettiin yksimielisesti.   

  

Selostus:   

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan 

tärkeimpiä tehtäviä. 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010,§12) velvoittaa kunnat ottamaan 

terveyden ja hyvinvoinnin huomioon kunnan kaikissa toiminnoissa ja 

päätöksenteossa. Lisäksi lain 12 § mukaan kunnan on seurattavat 

asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia 

tekijöitä väestöryhmittäin, sekä kunnassa asetettuja tavoitteita ja 

toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. 

Valtuustokausittain laadittavan laajan hyvinvointikertomuksen lisäksi 

valtuustolle on raportoitava vuosittain kuntalaisten 

terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä. 

vuosiraportissa on tarkasteltu enontekiöläisten hyvinvointia vuonna 

2017 sekä arvioitu terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä vuoden 2017 sekä vuoden 2018 

aikana. 

Vuosiraportin on laatinut vapaa-aikasihteeri Inka Alapuranen ja kunnan 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä on käsitellyt raportin 

kokouksessaan 21.8.2018.  

 

Raportti ja tarkennettu suunnitelma esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken 
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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.  

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 
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Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 77 § Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 

 

Päätös: 

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma esitetään kunnanhallitulle 

valtuustolle esitettäväksi.  

Miia Ahlholmilla annetaan oikeus viimeistellä suunnitelma 

hallituksella esitettäväksi lautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta.  

 

Käsittely:  

Suunnitelman esitteli kokouksessa sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm. 

Perusturvajohtaja ehdotti, että lautakunta hyväksyisi 

toimenpidesuunnitelman kunnanhallituksen esitettäväksi. 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmille annettaisiin oikeus stilisoida 

suunnitelmaa.  

 

Ehdotus:   

Hyvinvointilautakunta esittää ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 

kunnanhallitukselle valtuustolle esitettäväksi. Hyvinvointilautakunta 

esittää että kunnanhallitus esittäisi suunnitelmaesityksen 

kuntalaisten kommentoitavaksi ennen kuin se päättää valtuustolle 

menevästä ehdotuksestaan.  

 

Selostus: 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on laadittava 

suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä 

iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 

Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista 

edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy valtuusto ja se on 

tarkistettava valtuustokausittain. 

 

Suunnitelman on koonnut vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm. 

Suunnitelmaluonnosta on käsitelty vanhusneuvostossa, 

hyvinvointilautakunnassa sekä kunnan johtoryhmässä.  

 

Suunnitelmaesitys esityslistan liitteenä. 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken  
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Hyvinvointiltk. 78 § 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 18.9.2018 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 161 § 20.8.2018 Hetan koulukeskuksen liikuntasalin sekä 

Kilpisjärven monitoimitalon liikuntasalin käyttöä koskevat 

periaatteet, ohjeet ja maksut 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 162 § 20.8.2018 Enontekiön kunnan oheistus sosiaalisen median 

käyttöön työtehtävissä ja vapaa-ajalla 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 163 § 20.8.2018 Tehostetun palveluasumisen yksikön ja 

palveluasumiseen soveltuvien senioriasuntojen rakentamisen 

aikataulutuksen muuttaminen 

 

Enontekiön vanhusneuvosto 

- 24 § 13.8.2018 Yhteistyön kehittäminen LHSP:n perusterveydenhuollon 

kanssa 

 

Enontekiön vanhusneuvosto 

- 25 § 13.8.2018 Virastotalon esteettömyys 

 

Enontekiön vanhusneuvosto 

- 27 § 13.8.2018 Vanhuspalvelusuunnitelman luonnoksen esittely 

 

Enontekiön vanhusneuvosto 

- 29 § 13.8.2018 Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 2018 

 

Attendo  

- Hintojen tarkistaminen 1.1.2019 alkaen 
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Valvira Dnro V/27187/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Valvira Dnro V/40084/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Valvira Dnro V/36550/2018 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira Dnro V/36550/2018 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira Dnro V/39521/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

nimenmuutos 

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

Osallistumiset 

12.9.2018 Lapin kirjaston johtoryhmä 

18.9.2018 Tornionjokilaakson Neuvoston kulttuurityöryhmä, Tornio 

19.9.2018 Lapin liiton maakunnallinen kulttuurityöryhmä, 

perustamiskokous, Levi 
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Hyvinvointiltk. 79 § Sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin viran 

täyttäminen nimikkeellä sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virka 

määräajaksi. Johtavan koulukuraattorin tehtävän hoitaminen 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka täytetään 22.10.2018 alkaen 

nimekkeellä sosiaaliohjaaja-koulukuraattori vuoden määräajaksi. 

Hyvinvointilautakunta esittää elinvoimakuntalautakunnalle, että 

johtavaksi koulukuraattoriksi vuoden määräajaksi nimetään 

saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi.  

 

Selostus: 

Kunnanhallitus on perustanut 2.7.2018 146 § määräaikaisen aj. 1.9.2018 

- 31.12.2019 sosiaalityöntekijä –koulukuraattorin yhdistelmäviran . 

Virka on ollut kaksi kertaa haettavana, mutta hakuajan kuluessa ei ole 

tullut kelpoisuusehdon täyttäviä hakemuksia. Virkaa on hakenut 

sosionomiopiskelija joka haastattelun perusteella voisi 

määräaikaisesti hoitaa koulukuraattori-sosiaaliohjaajan virkaa osa-

aikaisesti.  

 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiltä edellytetään Laki sosiaalihuollon 

ammattihenkilöistä (817/2015) mukainen valtion lupa- ja 

valvontaviranomaisen tekemä laillistus.  Em. ammatinharjoittamislain 

12 § 2 mom mukaan tilapäisesti sosiaalihuollon ammatissa voi toimia 

enintään vuoden ajan ammattiin opiskeleva.  Sosiaalihuoltolain 3 §:n 3 

kohdan tarkoittaman erityistä tukea tarvitsevan henkilön 

palvelutarpeen arvioinnissa, palvelujen suunnittelussa ja palvelujen 

yhteensovittamisessa edellytetään kuitenkin toimivan laillistetun 

sosiaalityöntekijän. 

 

Oppilashuoltolain (1287/2913) 8 §:n mukaan koulukuraattorilta 

edellytetään sosiaalialan amk-tutkinto. Lain mukaan kunkin koulun 

käytettävissä tulee olla johtava koulukuraattori jolta edellytetään 

sosiaalityöntekijän pätevyys.  

 

Sosiaalitoimiston työtehtävistä sosionomi-opiskelija voisi tehdä mm. 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mukaisia töitä ja 

Toimeentulotukilain mukaisia päätöksiä täydentävästä ja ennalta 

ehkäisevästä toimeentulotuesta.  

 

Nykyisen hallintosäännön mukaan määräaikaiset viranhaltijat valitsee 

vastuualueen vastaava. 

 

Tiedoksi:  
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Kunnanhallitus, elinvoimalautakunta 

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 80 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

Elli-Marja Kultima otti esille mielenterveys- ja päihdetyön 

siirtymisen Lapin sairaanhoitopiirin organisaatiossa. Todettiin että 

muutoksella ei ole vaikutuksia kustannuksiin. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 
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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: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 71 

 

 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: 71 

 

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 


