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Asialista: 

 1 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 2 § Alueellisen takasosiaalipäivystyksen sopimuksen päivittäminen  

     1.1.2019 alkaen 

 3 § Salassa pidettävä–ei julkinen (Julkisuuslaki 24 §) 

 4 § Uuden Luppokodin tilat ja rakennuspaikka 

 5 § Irtisanoutuminen perushoitajan virasta 

 6 § Perushoitajan viran muuttaminen  työsopimussuhteeksi 

 7 § Lähihoitajan toimen täyttäminen 

 8 § Saamen- ja suomenkielisen lähihoitajan irtisanoutuminen 

 9 § Saamen-ja suomen kielen taitoisen lähihoitajan toimen  

     täyttäminen 

10 § Työpajaohjaajan työsuhteen vakinaistaminen 

11 § Työpajatoiminta vuonna 2019 

12 § Vanhustenhuollon palvelupäällikön hakemus palkallisesta     

     opintovapaasta; 10 päivää 

13 § Määräaikaisen koulukuraattori-sosiaaliohjaajan hakemus  

     palkallisesta opintovapaasta 

14 § Aloite päihdetyöntekijän saamisesta Enontekiön kuntaan 

15 § Pyyntö sitoutumisesta Lapin maakunnan asiakas- ja  

     potilastietojärjestelmien uudistamiseen 

16 § Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta  

     yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella vv.2019 - 2020 

17 § Hyvinvointilautakunnan kokoontuminen vuonna 2019 

18 § Tiedoksi saatettavat asiat 

19 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Hyvinvointiltk. 1 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

  

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja hyvinvointilautakunta päättää valita 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen hyvinvointilautakunta 

päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
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Hyvinvointiltk. 2 § Alueellisen takasosiaalipäivystyksen sopimuksen 

päivittäminen 1.1.2019 alkaen  

Ehdotus (puheenjohtaja):  

Esitetään kokouksessa. 

 

Käsittely:  

Asia päätetään puheenjohtajan esityksestä, koska perusturvajohtaja 

Annikki Kallioniemi ja varahenkilö; saamenkielinen kehittäjä-

sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi toimivat takapäivystäjinä 

ja ovat esteellisiä asiaan.  

 

Selostus 

Enontekiön kunta järjestää virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen 

yhdessä Pellon, Kolarin, Kittilän ja Muonion kuntien kanssa. Kunnat 

hankkivat Rovaniemen kaupungin sosiaalipäivystykseltä 

etupäivystyksen. Takapäivystäjinä toimivat kuntien 

sosiaalityöntekijät asukasluvun mukaisessa suhteessa. Enontekiön 

kunta takapäivystää vuodessa viisi kalenteriviikkoa. Työtehtävät 

takapäivystäjille välittyvät Rovaniemen kaupungin 

sosiaalipäivystykseltä.  

 

Takapäivystäjälle korvataan   vapaamuotoisesta varalla olosta 30 % 

kokonaispalkan mukaisesta tuntipalkasta. Lisäksi maksetaan 

tehtäväkohtainen lisä toteutuneelta päivystysvuorokaudelta. Tämä lisä 

on aiemman sopimuksen mukaan 50 €. Päivityksessä esitetään, että lisä 

olisi 1.1.2019 alkaen 80 €/vuorokausi. Varallaolon kustannukset 

maksaa kukin kunta omien päivystysviikkojensa osalta.  

Aktiivityöstä maksetaan kokonaispalkan mukainen tuntipalkka lisineen. 

Aktiivityön kustannukset peritään asiakkaan kotikunnalta tai siltä 

sopimuskunnalta, jonka alueella asiakkaan palvelutarve on tullut 

esille.  

 

Sopimuspäivityksen aiheuttama kustannusten lisäys aiempaan 

sopimukseen verrattuna olisi Enontekiön kunnalle n. 1 250 € /vuosi. 

Kaikkiaan sosiaalipäivystyksen kulut Enontekiön kunnassa ovat olleet 

n. 10 000 € vuosi, menojen vaihdellessa kunnan asukkaiden ja kunnan 

alueen, tarvitseman aktiivityön mukaan. 

 

Oheismateriaali: 

Kittilän kunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.11.2018 § 75; 

Sopimus alueellisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2019 

alkaen.  

 

Tiedoksi:  

Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kunnat, Enontekiön 

sosiaalitoimiston päivystäjinä toimivat viranhaltijat 
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Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 3 § Salassa pidettävä – ei julkinen  

(Julkisuuslaki  24 §) 
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Hyvinvointiltk. 4 § Uuden Luppokodin tilat ja rakennuspaikka 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kantanaan: 

 

Kunnan tulee rakentaa Luppokodin korvaajaksi ns. hybriditalo, jossa 

on tehostetun palveluasumisen asuntoja kaksikymmentä ja 

palveluasumisen asuntoja kymmenen.  

 

Rakennuspaikan tulee sijaita keskeisellä paikalla ja paikan tulee 

mahdollista yöaikaisen avustamisen järjestäminen myös ASPA-koti 

Riekonmarjan ja Ounasmajojen asumispalveluyksikön sekä Hetanrannan 

asukkaille. Yöhoito tulee voida järjestää yhtenä kokonaisuutena.  

 

Paikan tulee turvata asukkaiden asiointi- ja 

osallistumismahdollisuudet. Rakennuspaikan tulee mahdollistaa 

palvelujen tehokas järjestäminen.  

 

Hyvinvointilautakunta esittää, että uusi Luppokoti rakennetaan 

nykyiselle paikalle tai nykyisen paikan välittömään läheisyyteen. 

Mahdollisuudet vuokrata tai ostaa seurakunnalta osa ns. pappilan 

tontista tulisi vielä selvittää.  

 

Toivottavaa olisi, että väistötiloihin ei jouduta. Väistötilat on 

tarkoituksenmukaista järjestää jos sijaintia palvelujen lähellä, ja 

yövalvonnan keskitettyä järjestämistä ei muuten voida turvata. 

 

Tilojen tarkassa suunnittelussa tulee huomioida Luppokodin ja 

kotipalvelun henkilöstön näkemykset kuitenkin niin että 

tilasuunnittelun vaikutukset asukkaiden vuokraan; asukkaiden 

yhteistilojen kustannusten vyörytys vuokriin, ja kunnan menoihin 

huomioidaan. Tilojen tulee mahdollistaa perusterveydenhuollon 

kotisairaalatoiminta.  

 

Selostus: 

Kunta on päättänyt rakennuttaa nykyisen Luppokodin korvaavan 

rakennuksen. Kunnanvaltuusto päättää rakennetaanko tehostetun 

palveluasumisen yksikön lisäksi samaan yhteyteen palveluasumista. 

Kunnanvaltuusto päättää rakentamispaikan. 

Hyvinvointi-ja elinvoimalautakuntien puheenjohtajien ja 

esittelijöiden aikataulua koskevassa neuvottelussa on sovittu, että 

hyvinvointilautakunta ottaisi kantaa kokonaisuuteen, rakennuspaikkaan 

ja tiloihin, kokouksessaan 24.1.2019. 

Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 13.6.2018 14 §;”Kunnanvaltuusto 

päätti, että Enontekiön kunta hankkii nykystandardit täyttävän 

tehostetun hoivan kiinteistön nykyisen Luppokoti-kiinteistön tilalle 

siten, että kunta on kiinteistössä vuokralla. Uusi kiinteistö voi 
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sisältää senioriasuntoja ja muita sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tarvitsemia tiloja.” 

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumista, jossa on 

saatavana ympärivuorokautista hoivaa. Palveluasumisella tarkoitetaan 

asumista, jossa palveluja on saatavana useina vuorokauden aikoina 

asukkaan tarpeiden mukaan. Senioriasunnoilla yleensä ymmärretään 

ikääntyneille tarkoitettuja, tavallisia, esteettömiä asuntoja, joissa 

asuva saa tarvittaessa tukea ja palveluja.  

 

Rakennusaikaisia kustannuksia merkittävämpiä ovat palvelujen 

järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Palvelujen järjestämien on 

halvempaa, jos henkilökunnan aikaa tarvitaan mahdollisimman vähän 

siirtymissä avustamiseen. Tällä tietoa palvelujen järjestämisvastuu 

siirtyy Lapin maakunnalle lähivuosina. Lapin maakunnan on 

suunnitelmien mukaan järjestettävä palvelut koko maakunnan tasolla 

nykyistä halvemmalla jolloin myös Enontekiön palvelukokonaisuudessa 

tulisi palvelut voida järjestää taloudellisesti tehokkaasti.  

 

Palveluasumisen asukkaat maksavat itse sairauden hoidon vuoksi 

tarvittavat matkat saaden niihin omavastuun ylityttyä 

sairausvakuutuskorvauksen mukaista korvausta. Myös asiointimatkat 

asukkaat maksavat itse. Vähävaraisille voidaan myöntää kunnan 

maksamaa Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ja jos 

toimintakyvyn heikentyminen ei liity ikään, asukkaalla voi olla 

oikeus kunnan maksamaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluun. Syrjäinen 

paikka lisää asukkaiden kustannuksia ja heikentää mahdollisuuksia 

osallisuuteen. Mainittakoon että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

tietojen mukaan puolella yli 75-vuotiaista on vaikeuksia kävellä 

puoli kilometriä tasaisessa maastossa.  

 

Asuntojen edelleen vuokraamisen kannalta on eduksi, että asunnot 

sijaitsevat paikalla josta asunto halutaan vuokrata. On taloudellinen 

riski, jos asunnot jäävät tyhjiksi. Yleensä lähellä palveluja 

sijaitsevat asunnot ovat kiinnostavia.  

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan palvelut tulee 

järjestää niin, että ne tulevat iäkkään henkilön hyvinvointia, 

terveyttä ja toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. 

Pitkäaikainen hoiva-ja huolenpito tulee toteuttaa ensisijaisesti 

kotiin annettavilla palveluilla. Palvelut on toteutettava niin että 

iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja 

arvokkaaksi ja niin että hän voi ylläpitää sosiaalista 

vuorovaikutusta ja osallisuutta. Toimitilojen tulee olla riittävät, 

turvalliset, esteettömät, kodikkaat ja muutenkin olosuhteiltaan 

sopivat.  
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Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton antaman laatusuositus 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 

mukaan tulisi turvata mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä.  

 

Valtakunnallisten linjausten mukaan tehostettua palveluasumista 

tulisi järjestää 5-6 %:lle yli 75 vuotiaista. Yli 75-vuotiaiden määrä 

on tällä hetkellä n. 180, mutta väestöennusteen mukaan yli 75-

vuotiaiden määrä lisääntyy niin että 2030-luvulla heitä on jo yli 

400. Pienessä väestöpohjassa palvelujen tarvitsijoiden määrän 

ennustaminen on vaikeaa, josta syystä kokonaisuuden tulisi olla 

sellainen, että se mahdollistaa joustavan palvelujen järjestämisen 

asukkaiden kulloistenkin tarpeiden mukaan.  

 

Muistisairaudet ovat tällä hetkellä merkittävin syy hoivan ja 

huolenpidon tarpeeseen.  

Muistisairaiden määrän ennakoidaan lisääntyvän suhteessa ikäihmisten 

määrään, vaikka ennaltaehkäisyn osalta on tutkimus tuonut esille, 

että väestötasolla osa muistisairauksista on ennaltaehkäistävissä 

elintavoilla. Myös lääkehoidon kehittyminen on toiveena, mutta 

läpimurtoja ei ole tiedossa.   Nykykäsityksen mukaan muistisairaiden 

tarvitsema hoiva tulee järjestää yhteisöllisyyttä korostaen jolloin 

yhteiset tilat ovat merkittävässä asemassa. 

 

Enontekiön vanhustenhuollossa Luppokoti, Ounasmajat ja Hetanranta 

muodostavat kokonaisuuden. Jos Luppokoti rakennetaan Kärrötielle, 

Ounasmajat ja Hetanranta on ehkä tarpeen muuttaa ns. tukiasunnoiksi 

tai senioriasunnoiksi joihin saa kotipalvelua. On ilmeisesti 

tarkoituksenmukaista järjestää niin, ettei alueella enää ole 

henkilökuntaa niin että henkilökunta on alueella vastaamassa 

kiireellisiin avuntarpeisiin päivän aikana.  Toisaalta Ounasmajat ja 

Hetanranta eivät toimi tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla 

muistisairaiden asuinpaikkana, kun yhteisiä tiloja ei ole.  

Ounasmajojen ja Hetanrannan asunnot ilmeisesti voisivat olla 

kiinnostavia ikäihmisille tukiasuntoina keskeisen sijaintinsa vuoksi.  

Kun ikäihmisillä on entistä paremmat eläkkeet, voi kuitenkin tarve 

parempaan asumistasoon ja isompiin asuntoihin, vähentää Ounasmajojen 

kysyntää.  Ounasmajojen peruskorjaukseen on saatu ARA avustusta, eli 

jos Ounasmajojen käyttötarkoitus muuttuu niin että ne ovat vapaasti 

vuokrattavista, tulee avustusta maksaa takaisin.  

 

Kunta ostaa vaikeavammaisten asumispalveluja ASPA Palvelut Oy:ltä. 

Kunta on sopinut ASPA-palvelut Oy:n kanssa, että kunta järjestää 

yöaikaisen avustamisen. Puitesopimus tulee irtisanoa, jos yöhoitoa ei 

järjestetä. Tämä voi nostaa ASPA-koti Riekonmarjan palvelujen 

ostohintaa.  

 

Rakennuspaikkavaihdoiksi on mm. kuntakorsernin kehittämispajassa 

10.1.2019 määritelty 1. nykyinen paikka 2. Päiväkodin viereinen 
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tontti Kärrötien varrella. Entisen ala-asteen tontti kunnanviraston 

vieressä on kaavassa merkitty liiketontiksi, joten sen ei ole 

katsottu olevan vaihtoehto.  

 

Kokonaisuuden osalta on vaihtoehtoina: 1. Pelkkä tehostetun 

palveluasumisen yksikkö, 20 paikkaa. 2 Tehostetun palveluasumisen 

yhteyteen rakennetaan paljon apua tarvitseville 10 palveluasunto ns. 

hybriditalo.  

 

Elinvoimalautakunta on valinnut rakennuttajakonsultin, joka alkaa 

työstää kokonaisuutta koskevaa tarjouspyyntöä. Tarjouspyynnön 

valmistelun yhteydessä täsmennetään kokonaisuuden tilat.  

 

Oheismateriaali:  

Aikataulu 

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus, elinvoimalautakunta 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakua asia kesken  

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________24.1.2019_________________ 11 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2019 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 5 § Irtisanoutuminen perushoitajan virasta 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta myöntää eron, kiittää Enontekiön ikäihmisten 

hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä ja toivottaa hyviä eläkepäiviä. 

 

Selostus:  

Luppokodin perushoitaja on toimittanut lautakunnalle 

irtisanoutumisen, jossa irtisanoutuu Luppokodin perushoitajan virasta 

1.4.2019 alkaen. Irtisanoutumiskirje on nähtävänä kokouksessa. 

 

Tiedoksi: Palkkatoimisto 

 

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuohjetta.  
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Hyvinvointiltk. 6 § Perushoitajan viran muuttaminen 

työsopimussuhteeksi  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Luppokodin 

perushoitajan virka muutetaan lähihoitajan työsopimussuhteiseksi 

toimeksi.  

 

Selostus: 

Luppokodin hoitajan toimeen ei sisälly julkisen vallan käyttöä josta 

syystä virka voidaan muuttaa työsopimusuhteiseksi toimeksi. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää viran 

muuttamisesta toimeksi.    

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus  

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta; asia on kesken.  
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Hyvinvointiltk. 7 § Lähihoitajan toimen täyttäminen  

 

Ehdotus:  

Lähihoitajan toimi täytetään niin, että työaika on toistaiseksi 50 % 

kokoaikaisesta työajasta ja sijoituspaikka Luppokoti. Edellytyksenä 

on, että kunnanhallitus perustaa toimen.  

Jos toimea ei saada täytettyä osa-aikaisesti tarjoamalla työtä osa-

aikaisille työntekijöille, toimi julistetaan haettavaksi.  

 

Selostus:  

Luppokodin pitkäaikaispaikkojen lukumäärä alennettiin 18 paikasta 17 

paikkaan ja lyhytaikaispaikkojen määrää lisättiin kahdesta paikasta 

kolmeen paikkaan vuonna 2016. Kokonaispaikka määrä aleni 20 paikasta 

19 paikkaan. Tässä yhteydessä henkilökunnan määrää vähennettiin 

puolikkaan työajan verran.  

 

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 5 §:n mukaan, jos työnantajan 

tarvitsee lisätä työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville 

työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan n tarjottava näitä 

töitä osa-aikatyöntekijöille.  

 

Tiedoksi: 

Vastaava hoitaja, henkilöstöjohtaja   

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 8 § Saamen- ja suomenkielisen lähihoitajan 

irtisanoutuminen 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta myöntää eron saamen- ja suomenkielisen 

lähihoitajan toimesta. Hyvinvointilautakunta kiittää häntä 

arvokkaasta työpanoksesta. 

 

Selostus: 

Irtisanoutumisilmoitus on nähtävänä kokouksessa.  

 

Tiedoksi:  

Asianomainen, palkkasihteeri, henkilöstöjohtaja 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus  
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Hyvinvointiltk. 9 § Saamen-ja suomen kielen taitoisen lähihoitajan 

toimen täyttäminen 

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kaksikielisen kodinhoitajan toimi on haettavana. Hakuaika päättyy 

23.1.2019.  

 

Tiedoksi: 

 

Muutoksenhaku: 
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Hyvinvointiltk. 10 § Työpajaohjaajan työsuhteen vakinaistaminen 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta toteaa, että työpajaohjaajan määräaikaisessa 

toimessa olleen työsuhde on vakinainen. Työpajaohjaajan kanssa 

solmitaan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.1.2019 alkaen.  

 

Selostus: Hyvinvointilautakunta on päätöksessään 26.10.2017 päättänyt 

täyttää työhön valmentajan toimen määräaikaisena 31.12.2018 saakka. 

Perusteena määräaikaisuudelle mahdolliset organisaatiomuutokset 

maakuntauudistukseen liittyen ja nuorten vähäinen määrä. 

 

On käynyt ilmi, että määräaikaisuuden perusteet ovat kiistanalaisia, 

jolloin työpajaohjaajan työsuhde tulisi katsoa toistaiseksi voimassa 

olevaksi. 

 

Kunnalla ei ole tällä hetkellä Nuorten työpaja. Nuorisolain mukaista 

työpajatoimintaa on suunniteltu järjestettävän aikuisten tuetun 

työllistämisen yhteydessä ns. sekatyöpajassa, jonka osalta 

suunnittelu on vielä kesken.  

 

Työpajaohjaajan sijoituspaikka ja työtehtävät neuvotellaan, kun 

sekatyöpajan osalta saadaan suunnitelmat tehtyä ja rahoituspäätökset.  

 

Tiedoksi: 

 

Muutoksenhaku: 
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Hyvinvointiltk. 11 § Työpajatoiminta vuonna 2019 

 

Ehdotus:  

Työpajatoiminta aloitetaan 1.3.2019. Työpajalla työskentelee yksi 

työpajaohjaaja. Työpaja antaa Nuorisolain mukaista työpajavalmennusta 

alle 29 -vuotiaille työpajavalmennusta tarvitseville nuorille sekä 

edistää aikuisten työelämään sijoittumista. Valmennettavien 

työtehtävät ovat yleishyödyllisiä ympäristötöitä Hetassa tai 

työskentelyä kunnan työtehtävissä.  

 

Työpajaohjaaja sijoitetaan ohjaajaksi 1.3.2019 aloittavaan työpajaan.  

 

Selostus: 

Enontekiöllä on toiminut Nuorten työpaja. Kesäisin on kunnan 

työllistämistoimena toteutettu ympäristötyöpaja –toimintaa. 

Nuorten työpajan toiminta päätettiin toteuttaa ns. sekapajassa koska 

Nuorisolain mukaista työpajavalmennusta tarvitsevien nuorten määrä on 

vähentynyt. 

 

Työpajatoimintaan on haettu Nuorisolain mukaista avustusta ja Lapin 

te-toimiston työvoimapoliittista avustusta. Päätöksiä ei ole vielä 

saatu.  

 

Päätöshistoria: 

Hyvinvointiltk. 97 § (22.11.2019) Työpajan suunnitelma vuodelle 2019 

 

Päätös: 

Nuorten työpaja nykyisessä muodossaan päättyy 31.12.2018. Nykyisen 

toimipaikan vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2018.  

Uusimuotoisen työpajan suunnitelma esitetään tammikuussa 

lautakunnalle.  

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti muutettuna ehdotuksenaan kokouksessaan:  

Nuorten työpaja nykyisessä muodossaan päättyy 31.12.2018. Nykyisen 

toimipaikan vuokrasopimus irtisanotaan.  Uusimuotoisen työpajan 

suunnitelma esitetään tammikuussa lautakunnalle.  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy suunnitelman. Hyvinvointilautakunta 

valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään suunnitelmaan muutoksia, jos 

rahoitukseen liittyvät ehdot, tai muut tämänkaltaiset seikat, tätä 

edellyttävät.  

 

Selostus:  

Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 25.10.2018 83 §: 
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”Hyvinvointilautakunta sisällyttää Nuorisolain mukaisen 

työpajatoiminnan talous- ja toimintasuunnitelmaesitykseensä v.2019.  

Hyvinvointilautakunta katsoo, että työpajatoiminta voisi jatkua 

sekatyöpajana ja avotyöpajana.” 

 

Suunnitelma määräaikaisen työpajan toiminnasta esityslistan 

oheismateriaalina. Nuorten työpajan johtokuntana toimiva Nuorisolain 

mukainen laajennettu yhteistyöryhmä käsittelee suunnitelmaa 

kokouksessaan 19.11.2018. Ryhmän asiaa koskeva päätös tuodaan 

lautakunnalle tiedoksi kokoukseen. 

 

Tiedoksi:  

  

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus  
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Hyvinvointiltk. 12 § Vanhustenhuollon palvelupäällikön hakemus 

palkallisesta opintovapaasta; 10 päivää  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta myöntää vanhustenhuollon palvelupäällikölle 

palkallista opintovapaata 10 päivää hyvinvointialojen johtamisen YAMK 

tutkinnon suorittamiseen tarvittavien kirjallisten tehtävien 

suorittamiseen. 

 

Vanhustenhuollon palvelupäälliköltä vaaditaan sitoutuminen kunnan 

palvelukseen kolmen vuoden ajaksi. Jos hän irtisanoutuu ennen kolmen 

vuoden määräajan täyttymistä, voidaan palkallisen opintovapaan 

kustannukset periä takaisin.  

 

Opintovapaapäivien ajankohdasta tekee päätöksen perusturvajohtaja.  

 

Selostus: 

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö suorittaa Hyvinvointialojen 

johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Lähiopetuspäiville 

hän on osallistunut vv. 2017 ja 2018 vuosilomapäivillä ja muilla 

vapailla.  

 

Hyvinvointialojen johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

liittyy läheisesti vanhustenhuollon palvelupäällikön työtehtäviin ja 

hyödyttää hänen työtään.  

 

Enontekiön kunnanhallitus on päättänyt 10.12.2018 259 § kunnan 

työntekijöiden osaamisen kehittämisen tukemisesta. Päätöksen mukaan 

kunta voi tukea henkilötön kehittämistä myöntämällä palkallista 

opintovapaata tutkintoon johtavassa koulutuksessa korkeintaan 10 

päivää lukuvuotta kohden. 

 

Hakemus nähtävänä kokouksessa. 

 

Tiedoksi: 

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, palkkasihteeri, henkilöstöjohtaja 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 13 § Määräaikaisen koulukuraattori-sosiaaliohjaajan 

hakemus palkallisesta opintovapaasta  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta myöntää palkallista opintovapaata kolme päivää 

määräaikaiselle koulukuraattori-sosiaaliohjaajalle Oulun 

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan sosionomin 

koulutusohjelman syventäviin opintoihin kuulua kurssin ”Koulun 

sosiaalityö koulunkäynnin ja opiskelun tukena ”. 

 

Selostus: 

Palkallista opintovapaata haetaan 6 läsnäolovelvoitteisen 

opiskelupäivän ajalle keväällä 2019. Kurssin sisältö hyödyttää 

hakijan työtä.  

 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) mukaan 

sosiaalihuollon ammattihenkilön työnantajan tulee luoda edellytykset 

sille, että ammattihenkilö saa työssään tarvittavan perehdytyksen ja 

että hän voi osallistua ammattitaitonsa kehittämiseksi tarpeelliseen 

täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen määrästä ei ole 

säännöksiä. Valtioneuvoston sosiaalihuollon tulevaisuutta koskevassa 

periaatepäätöksessä (2.10.2003) on todettu että 3-10 koulutuspäivää 

vuodessa voidaan pitää yhtenä lähtökohtana, jolloin on usein 

ymmärretty, että kolmea päivää voidaan pitää vuosittaisena 

vähimmäismääränä. Esityksessä palkallisena opintovapaana tähän 

kurssiin liittyen esitetään myönnettäväksi täydennyskoulutuksen 

vähimmäismääränä kolme päivää.  

 

Määräaikaisen koulukuraattori-sosiaaliohjaajan työsuhde päättyy 

lokakuussa 2019.   

 

Hakemus on nähtävänä kokouksessa.  

 

Tiedoksi: 

 

Muutoksenhaku: 
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Hyvinvointiltk. 14 § Aloite päihdetyöntekijän saamisesta Enontekiön 

kuntaan  

 

Ehdotus:  

Aloite merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. Asia käsitellään vuosien 

2020-2022 talous-ja toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä.  

 

Selostus: 

Aloite esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: 

 

Muutoksenhaku: 
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Hyvinvointiltk. 15 § Pyyntö sitoutumisesta Lapin maakunnan asiakas- 

ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi.  

Selostus:  

Lapin maakuntavalmistelun vapaaehtoinen väliaikainen toimielin päätti 

13.11.208 § 172 pyytää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta 

päätöksen siitä millä vaihtoehtoisella etenemismallilla ja 

aikataululla Lapin maakunnassa voitaisiin edetä kohti yhtenäistä 

sote-ydintietojärjestelmää.  

Lapissa ei määräajassa saatu riittävää enemmistöä Vaihtoehto A:n 

mukaiseen KL –kuntahankintojen ja Keski-Suomen hankintakonsortion 

asiakas-ja potilastietojärjestelmän hankintaan sairaanhoitopiirin 

kautta.  

Vaihtoehto B: n osalta ei ole olemassa konkreettista suunnitelmaa 

eikä tietoa kustannuksista. Vaihtoehto pitäisi sisällään 

kilpailuttamisen myöhemmin ja määrittelytyön aloittamisen kohti 

tavoitetilaa osana myöhemmin mahdollisesti perustettavaa 

hankintakonsortiota.  

Oheismateriaali: 

Pyyntö sitoutumisesta Lapin maakunnan asiakas-ja 

potilastietojärjestelmien uudistamiseen 16.11.2018 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 16 § Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä 

monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella vv.2019-

2020 

    

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi 

Enontekiön kunnan puolesta yhteistyösopimuksen työllisyyttä 

edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien 

alueella vv. 2019 - 2020. 

  

Selostus: 

Lapin kunnat hoitavat yhteistyösopimuksella Laki työllisyyttä 

edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) mukaiset 

tehtävät. Toimintaa koordinoi Lapin liiton palkkaama johtava 

asiantuntija sekä johtoryhmä johon kunnat ovat nimenneet edustajansa. 

Palvelussa työttömälle tarjotaan heidän työllistymisensä 

edistämiseksi työvoimapalvelujen lisäksi tarvittaessa sosiaali-, 

terveys-, ja kuntoutuspalveluja. Monialaista palvelua tarjotaan 

Enontekiöllä kunnanvirastolla moniammatillisesti. 

Erityisasiantuntijat voivat osallistua työhön myös etäyhteyksillä. 

Lapin alueella monialaista yhteispalvelua johtaa kehittää ja 

yhteensovittaa yhteinen, Lapin Liiton palveluksessa toimiva johtaja, 

sekä johtoryhmä.  

  

Sopimusesitys esityslistan oheismateriaalina.                  

  

Tiedoksi: - 

  

Muutoksenhaku:  

Asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 17 § Hyvinvointilautakunnan kokoontuminen vuonna 2019 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta kokoontuu vuonna 2019 

 

20.2.2019 mm. sääntökirja omaishoidon vapaisiin myönnettävää 

palveluseteliä varten 

21.3.2019 mm. vuoden 2018 toimintakertomus ja hyvinvointiraportti 

vuoden 2019 raamia ja talousarviovalmistelua koskeva lähetekeskustelu 

9.5.2019 

13.6.2019 

22.8.2019 

26.9.2019 talous-ja toimintasuunnitelmaesitys 

24.10.2019  

28.11.2019  

varaus lautakunnan kokoukselle 19.12.2019  

 

Selostus: 

Kunnan toimielinten kokoontumiset merkitään kunnan vuosikelloon.  

 

Tiedoksi: 
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Hyvinvointiltk. 18 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta 

viranhaltijapäätöksiin jotka otto-oikeuden piirissä.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 14.1.2019 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- vanhustenhuollon palvelupäällikkö  

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 246 § 10.12.2018 Perusturvan talousarvion 2018 ylityshakemus 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 251 § 10.12.2018 Enontekiön kuntakonsernin ja yhdistysten 

yhteistyöasiakirjan ja kunnan myöntämien avustusten 

periaatteiden/perusteiden hyväksyminen 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 33 § 12.12.2018 Perusturvan talousarvion 2018 ylityshakemus 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 33 § 12.12.2018 Vuosien 2019 – 2021 talousarvion ja –

suunnitelman hyväksyminen 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 33 § 12.12.2018 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 

valtuuston hyväksymän laajan hyvinvointikertomuksen toteuttamisesta 

ja tarkennettu hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 33 § 12.12.2018 Arviointi, suunnitelma ikäihmisten 

tukemisesta ja iäkkäiden palveluista 31.12.2017 saakka 

 

Enontekiön vanhusneuvosto 

- 35 § 22.11.2018 Toimiva kotihoito Lappiin-hankkeessa tuotettu 

kotihoidon käsikirja 

 

Enontekiön vanhusneuvosto 

- 37 § 22.11.2018 Vanhuspalvelusuunnitelman 2014 – 2017 toteuttamisen 

arviointa 
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Enontekiön vanhusneuvosto 

- 38 § 22.11.2018 Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu 

 

Vanhusneuvoston pöytäkirja 22.11.2018 

 

Vanhusneuvoston pöytäkirja 15.1.2019 

 

Kotipalvelun koulutussuunnitelma 2019 

 

Kotipalvelun työhyvinvointisuunnitelma 2019 

 

Valvira Dnro V/44830/2018 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira Dnro V/44830/2018 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira Dnro V/45626/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Valvira Dnro V/45878/2018 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira Dnro V/45878/2018 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira Dnro V/46375/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Valvira Dnro V/47200/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 

Valvira Dnro V/48955/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Valvira Dnro V/49209/2018 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen toimittajan ja 

toimipaikkojen nimenmuutoksista 

Valvira Dnro V/49819/2018 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 
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Aluehallintovirasto LAAVI/1462/04.02.00/2018 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Aluehallintovirasto LAAVI/1463/04.02.01/2018 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18/0695/3 
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Hyvinvointiltk. 19 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

 

 

 
 

 


