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Asialista: 

32 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

33 § Kodinhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan  

     työsopimussuhteiseksi toimeksi 

34 § Kotipalvelun kodinhoitajan toimien ammattinimikkeen muuttaminen  

     lähihoitajan ammattinimikkeeksi 

35 § Kulttuuritoimen tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018 

36 § Perusturvan toimintakertomus v.2018 

37 § Hyvinvointiraportti 2018 

38 § Määräaikaisen hanketyöntekijän toimen perustaminen hankkeeseen  

     ”Yhdessä toimien -Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia 

     saamelaisalueelle 1.3.2017-31.8.2019” 

39 § Työpaja 

40 § Sosiaalitoimen kuljetusten kilpailuttaminen 

41 § Tiedoksi saatettavat asiat 

42 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Hyvinvointiltk. 32 § 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. 33 § Kodinhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan 

työsopimussuhteiseksi toimeksi  

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kodinhoitajan 

virka muutetaan lähihoitajan työsopimussuhteiseksi toimeksi. 

Ensisijainen sijoituspaikka on kotipalvelu. Kelpoisuusehtona on, että 

henkilö on merkitty lähihoitajana Valviran ylläpitämään 

sosiaalihuollon keskusrekisteriin.  

 

Selostus: 

Kotipalvelun lähihoitajan toimeen ei sisälly julkisen vallan käyttöä 

josta syystä virka voidaan muuttaa työsopimussuhteiseksi toimeksi. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää viran 

muuttamisesta toimeksi.    

Viranhaltija on irtisanoutunut 1.7.2019 alkaen. 

Kotipalvelun lähihoitajan tehtävänä on kotipalvelun asiakkaiden 

asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon toimintakyvyn ylläpitoon, lasten 

hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen 

elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä 

avustamista.  

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus  

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta; asia on kesken.  
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Hyvinvointiltk. 34 § Kotipalvelun kodinhoitajan toimien 

ammattinimikkeen muuttaminen lähihoitajan ammattinimikkeeksi 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kotipalveluun 

sijoitettujen työsopimussuhteisten kodinhoitajien ammattinimikkeeksi 

muutetaan ”lähihoitaja ”. 

 

Selostus: 

Kodinhoitaja on ns. vanhamuotoinen koulutus, joka korvautui 1990-

luvun alussa lähihoitajan tutkinnolla, joka nykyisin on sosiaali- ja 

terveysalan perustutkinto. Lähihoitaja on nimikesuojattu 

ammattinimike, jonka ammatin harjoittajalta edellytetään 

rekisteröitymistä Valviran ylläpitämään rekisteriin.  Kaikki 

Enontekiön kunnan kodinhoitajan työsopimussuhteisissa toimissa 

työskentelevät ovat lähihoitajia. Vanhustenhuollon palvelupäällikkö 

sekä kotipalvelun työntekijät puoltavat nimikemuutosta.  

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakua, asia kesken 
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Hyvinvointiltk. 35 § Kulttuuritoimen tavoitteiden toteutuminen vuonna 

2018 

 

Ehdotus (kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori): 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi kulttuuritoimen 

käyttötalousbudjetin toteutumisen ja BSC-korttien toteutumisen 

vuodelta 2018 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle. 

 

Selostus: 

Toimialoja on pyydetty antamaan tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 

28.2.2019 mennessä. Tilinpäätöstiedoissa tulee olla tuloskortit sekä 

henkilöstötaulukko.  

Alla on kulttuuritoimen käyttötalousbudjetin ja BSC-korttien 

tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018 sekä henkilöstötaulukko. 

Kulttuuritoimen käyttötalousbudjetti oli 2018 vuonna -188 000€, 

toteumaksi muodostui -192 713€. Alijäämä on 4713 €. 

  Budjetti 2018 Toteuma 2018 

Toimintatuotot +67 800  +73 913  109,0% 

Toimintakulut -255 800  -266 626  104,2% 

Toimintakate -188 000  -192 713  102,5% 

 

Kulttuuritoimen toteumavertailu on nähtävillä kokouksessa.  

 

KULTTUURI 2018  
 
Toimialan tehtävä 

• Kulttuurin toimiala lisää kuntalaisten kulttuurista pääomaa ja luo 

edellytyksiä sen vaalimiseen ja kehittämiseen 

• Edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. 

• Edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja 

kulttuuriin.  

• Kulttuurin toimiala järjestää kirjastotoimen, museotoimen ja 

kulttuuritapahtumat ja tukee yhdistyksiä näiden tapahtumien järjestämisessä 

• Edistää saamelaiskulttuuria yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Edistää 

saamenkielen lukuharrastusta.  

 

1.HYVINVOINTI 

Tavoite 
1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

- Kuntalaiselle on tarjolla hyvälaatuinen 
ja uuden kirjastosta annetun 
lainmukainen kirjastopalvelu 

- Kulttuuri tukee kuntalaisten 
aktiivisuutta ja hyvinvointia 

- Saamelaiskulttuurin tukeminen ja 
edistäminen  

- Kirjastoautopalveluiden kehittäminen 
-  

Mittari 
Hyvinvointikysely 
Asiakasvierailut 
kirjastossa 
Kokoelman 
uusiminen 
Kotiseutupäivän 
järjestäminen 
 

Toteutuma 2018 
-Lapin kirjaston 
asiakaskysely 
-
Kulttuuritapahtumi
en toteutuminen 
yhteistyössä 
kirjaston ja 
paikallisten 

Vastuutahot 
Kulttuurin toimiala 
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toimijoiden kanssa 
-saamenkieliset 
satutunnit 
-Aillohačča-
tapahtuma 
-saame-suomi rap-
työpajakiertue 
kouluissa 
-omatoimikirjaston 
käyttöönotto 
 

 

2. ELINVOIMA 

Tavoite 
2.1 Matkailun edistäminen 

- Kulttuuritapahtumien tukeminen  

- Kotiseutumuseotoiminnan 
järjestäminen 

Mittari 
Kulttuuritapahtu-
mien osanottajat 

Kotiseutu- ja 
sotamuseon 
(Järämä) 
kävijät 
 

Toteutuma 2018 
-
kulttuuritapahtumi
en osanottajia noin 
600 
-Kotiseutumuseolla 
634 kävijää 

Vastuutahot 
Kulttuurin toimiala 

Kehitys ja 
elinvoima 
toimiala 

 

Tavoite 
2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen 
tukeminen 

- Paikallisen poronhoito- ja 
luontaiselinkeinokulttuurin tukeminen 
ja esille nostaminen 

- Poronhoitajia ja 
luontaiselinkeinonharjoittajia 
kiinnostavien kulttuuritapahtumien 
järjestäminen ja järjestämisen 
tukeminen 
 

Mittari 
Vaikuttamiselinte
n arviointi 

Toteutuma 2018 
-lähiruoka-
seminaari 
Väärtipäivillä 
-kirjastoauton 
palvelut, joissa 
elinkeino 
huomioitu 

Vastuutahot 
Kulttuurin 
toimiala 

 

Tavoite 
2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

- Kulttuurin toimiala pitää yllä 
paikallishistorian tuntemusta 

- Kulttuurin toimiala pitää yllä 
perinteisiä taitoja ja tietoja 

- Kulttuurin toimiala luo edellytyksiä 
uusille kulttuuriteoille ja -teoksille 

Mittari 
Aillohas75 
järjestetty 
Museovierailut 
Paikallishistoria 
Järjestetyt kurssit 
ja tapahtumat 
 

Toteutuma 2018 
-Aillohačča-
tapahtuma 
-Kotiseutumuseolla 
634 kävijää 
-tarinailta museolla 
kotiseutuyhdistyks
en kanssa  
- Avustukset 
tapahtumille 

Vastuutahot 
Kulttuurin toimiala 
Viestinnän toimiala 
Kehitys ja elinvoima 
toimiala 

 

3. JOHTAMINEN  

Tavoite Mittari Toteutuma 2018 Vastuutahot 
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3.1 Sote- ja maakuntauudistus 
- Kirjasto ja viestintä huolehtivat siitä, 

että kuntalaisilla on riittävät tiedot 
uudistuksesta ja siihen vaikuttamisesta 
 

Itsearviointi -kirjastossa 
opastetaan 
tiedonhakuun 
 

Kulttuurin toimiala 
Perusturvan toimiala 

 

Tavoite 
3.2 Hyvä hallinto ja kestävä talous  

- Talousarviossa pysyminen 
- Yhdistysyhteistyöasiakirjan 

toteuttaminen 
  

Mittari 
Tilinpäätös 

 

Toteutuma 2018 
-talousarvio ylittyy 
hiukan 
-kulttuurin toimiala 
on tehnyt 
yhdistysyhteistyötä 

Vastuutahot 
Kulttuurin toimiala 

 

HENKILÖSTÖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

  

Muutoksenhaku: 

Asia kesken ei muutoksenhakua 

 

Vastuualue: KULTTUURI  TP 

2015 

TP 

2016 

TA 

2017 

TA 

2018  

TP 

2018 

      

Vakinainen henkilöstö      

     kokoaikaiset  2,6 2,1 2,6 2,15 2,15 

     osa-aikaiset       

Määräaikainen henkilöstö 

(ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkattuja) 

     

    kokoaikaiset       

    osa-aikaiset       

Yhteensä  2,6 2,1 2,6 2,15 2,15 
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Hyvinvointiltk. 36 § Perusturvan toimintakertomus v.2018 

 

Ehdotus: 

BSC-kortti esitetään kunnanhallitukselle kunnan tilinpäätökseen 

liitettäväksi. 

Toimintakertomus merkitään tiedoksi.  

 

Selostus: 

Perusturvan toimintakertomus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus  

  

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Hyvinvointiltk. 37 § Hyvinvointiraportti 2018 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää hyvinvointiraportin kunnanhallitukselle 

valtuustolle esitettäväksi. Hyvinvointilautakunta esittää, että 

kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä käsittelee 

raportin ja antaa siitä lausunnon kunnanhallitukselle.  

 

Selostus: 

Kunnan tulee seurata väestön hyvinvointia ja hyvinvointisuunnitelman 

toteutumista vuosittain.  

Esityslistan oheismateriaalina ”Hyvinvointiraportti 2018 ” sekä 

raportti ”Hyvinvoivat ja aktiiviset enontekiöläiset, 

hyvinvointikysely kuntalaisille 2018 ”. 

 

Tiedoksi: 

kunnanhallitus, Hyte-ryhmä 

  

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Hyvinvointiltk. 38 § Määräaikaisen hanketyöntekijän toimen 

perustaminen hankkeeseen ”Yhdessä toimien -Osallisuutta, 

yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle 1.3.2017-

31.8.2019” 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta päättää perustaa  

määräaikaisen, neljän kuukauden, hanketyöntekijän toimen. 

Hanketyöntekijä toimii ”Yhdessä toimien – Osallisuutta, 

yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle ” 

osakokonaisuudessa neljän kuukauden ajan. 

Nimike: Hanketyöntekijä.   

Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 2400€/kk, sivukulut 20,54 % + 

lomapalkkavaraus 3,5 %. Palkkausmenot yht. 3000 € /kk, jolloin 4 kk 

palkkaukseen varataan yht. 12000 €. 

Kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus, mielellään sosiaalialan 

ammattikorkeakoulututkinto. 

Tehtävät: Hanketyöntekijä toimii Yhdessä toimien-hankkeessa toisen 

hanketyöntekijän työparina hankkeen työtehtävissä, erityisesti 

työttömien tukitoimien kehittäminen ja ruuhkavuosia elävien 

vanhempien tukeminen, hankkeessa jo tehdyn kehittämistyön pohjalta. 

 

Määräaikainen toimi julistetaan haettavaksi ja täytetään jos tehtävän 

palkkauskustannuksiin saadaan myönteinen rahoituspäätös.  

 

Selostus: 

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoiman, ESR-rahoitteisen ”Yhdessä 

toimien ”-hankkeen ohjausryhmässä 20.2. 2019 kävi ilmi, että 

Enontekiön osakokonaisuudesta on säästymässä rahaa.  

Ohjausryhmä päätyi esittämään Enontekiölle palkattavaksi 

määräaikaista hanketyöntekijää jo nyt toimivan hanketyöntekijän 

lisäksi. Enontekiöllä on tänä keväänä noussut keskusteluun kunnan 

työllisyyden hoito, joka kaipaisi selkeyttämistä ja lisäksi 

sosiaalitoimessa on ollut huolta pieniä lapsia yksin hoitavien äitien 

jaksamisesta.  Molemmat ovat kokonaisuuksina melko laajoja, joten 

toisen hanketyöntekijän palkkaaminen mahdollistaisi vielä näihin 

asioihin pureutumisen hankkeen toiminta-aikana.  

Kunnan hallintosäännön mukaan määräaikaiset työntekijät valitsee 

vastuuviranhaltija.  

 

Tiedoksi: 

Diak, kunnanhallitus, palkkasihteeri, henkilöstöjohtaja 

 

Muutoksenhaku: 

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 39 § Työpaja 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Työpajan toimintaa ei ole aloitettu. Lapin te-toimisto ei myönnä 

työvoimapoliittista avustusta toimintaan, kielteinen päätös kunnan 

hakemukseen. 

Nuorisolain mukaiseen työpajavalmennukseen myönnettävästä 

avustuksesta ei Aluehallintoviranomainen ole vielä tehnyt päätöstä.  

On sovittu, että kunta voi vielä muuttaa hakemustaan niin että 

työpajatoiminta olisikin pelkästään Nuorisolain mukaista 

työpajavalmennusta.  

Tällä hetkellä sosiaalitoimisto on sijoittanut työvoimapoliittisiin 

toimenpiteisiin alle 29-vuotiaita.  

 

Tiedoksi: 

 

 

Muutoksenhaku: 
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Hyvinvointiltk. 40 § Sosiaalitoimen kuljetusten kilpailuttaminen 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää, että kuljetukset kilpailutetaan 

kahdeksi vuodeksi yhden vuoden optiomahdollisuudella. 

 

Kilpailutetaan Sosiaalihuoltolain ja Vammaispalvelulain mukaiset 

yksilökuljetukset, Luppokodin laitoshoitoon sisältyvät kuljetukset, 

kutsutaksiliikenne. Yksilökuljetukset kilpailutetaan aiempaan tapaan 

alueittain.  

 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnan kehityksen vastuualueelle, että 

kutsutaksiliikenne kilpailutetaan lautakunnan päätöksessään 22.3. 25 

§ antamien linjausten mukaan: Nunnanen-Hetta–Nunnanen-  linja kerran 

viikossa, Peltovuoma-Ylikyrö-Hetta (liittymälinja) kerran viikossa, 

Hetan kyläajo kerran viikossa, Maunu –Karesuvanto-Maunu kerran 

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

viikossa, Näkkälä-Hetta-Näkkälä kerran viikossa, Kultima-Hetta- 

Kultima kaksi kertaa kuussa, Kivijärvi-Pousujärvi-Kilpisjärvi kaksi 

kertaa kuussa. 

 

Lautakunta valtuuttaa sosiaalitoimen kustakin kuljetuksista vastaavat 

vastuuviranhaltijat päättämään kilpailutuksessa edellytetyn kaluston 

vaatimuksista sekä muista kilpailutukseen liittyvistä 

yksityiskohdista sekä valmistelemaan muutoinkin kilpailutuksen 

yhteistyössä kunnan kehityksen vastuualueen kanssa.  

 

Selostus: 

Kaikki kunnan kuljetukset kilpailutetaan tämän kevään aikana. 

Tarjouspyynnöt pitää lähteä HILMA:n kautta viimeistään huhtikuun 

puolivälissä. 

 

Tiedoksi: 

Sirpa Mannela, Miia Ahlholm, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Anne 

Näkkäläjärvi  

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 41 § Tiedoksi saatettavat asiat  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta 

viranhaltijapäätöksiin jotka otto-oikeuden piirissä.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 14.3.2019 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 

Kulttuuri: 

Uusi kulttuurilaki on astunut voimaan 1.3.2019. 

Kulttuuriavustukset on jaettu kehitysjohtaja Hannu Auton päätöksellä. 

Vuoden 2018 Enontekiön kulttuuripalkinnon saajan valinnan valmistelun 

tilanne. 

Perusturva: 

Valmistelussa olevat asiat; esitetään kokouksessa.  
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Hyvinvointiltk. 42 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

 


