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Asialista: 

43 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

44 § Lähihoitajan tehtävän täyttäminen, ensisijainen sijoituspaikka  

     Luppokoti 

45 § Lähihoitajan tehtävän täyttäminen, ensisijainen sijoituspaikka  

     Luppokoti 

46 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen sijoituspaikka  

     kotipalvelu 

47 § Lähihoitajan osa-aiksen toimen, työaika 50 % kokoaikaisesta  

     työajasta, toimen täyttäminen, ensisijainen sijoituspaikka 

     kotipalvelu 

48 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen  

     sijoituspaikka kotipalvelu 

49 § Hyrylän asiakastyytyväisyyskysely 

50 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2019 kulttuurin  

     toimiala 

51 § Osavuosikatsaus perusturvan osalta  

52 § Ei-julkinen, salassa pidettävä  

     Julkisuuslaki 24 §  

53 § Esityksen tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän  

     vuoden 2020 talousarviota varten 

54 § Aiesopimus, yhteistoiminta MLL 

55 § Luppokodin pitkäaikaispaikkojen lisäys 17 paikkaan 
56 § Lähihoitajan, sijoituspaikka Luppokoti, hakemus palkattomasta  

     vapasta aj.2.10.2019- 31.9.2020 

57 § Hyvinvointiohjaajan tehtävän (toimi) haettavaksi laittaminen  

58 § Tiedoksi saatettavat asiat 

59 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Hyvinvointiltk. 43 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

  

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. 44 § Lähihoitajan tehtävän täyttäminen, ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti 

 

Ehdotus: 

Esitetään kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kaksi lähihoitajan tointa, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti, on 

haettavana, hakuaika päättyy 13.5.2019.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi:  

hakijat, vastaava hoitaja, palkkatoimisto 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 45 § Lähihoitajan tehtävän täyttäminen, ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti 

 

Ehdotus: 

Esitetään kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kaksi lähihoitajan tointa, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti, on 

haettavana, hakuaika päättyy 13.5.2019.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi:  

hakijat, vastaava hoitaja , palkkatoimisto 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 46 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, ensisijainen 

sijoituspaikka kotipalvelu 

 

Ehdotus: 

Esitetään kokouksessa. 

 

Selostus: 

Lähihoitajan toimi, ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu, on 

haettavana, hakuaika päättyy 13.5.2019.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi:  

hakijat, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, palkkatoimisto 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 47 § Lähihoitajan osa-aiksen toimen, työaika 50 % 

kokoaikaisesta työajasta, toimen täyttäminen, ensisijainen 

sijoituspaikka kotipalvelu 

 

Ehdotus: 

Esitetään kokouksessa. 

 

Selostus: 

Lähihoitajan osa-aikainen toimi, työaika 50 % kokoaikaista työajasta, 

ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu, on haettavana, hakuaika 

päättyy 13.5.2019.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi:  

hakijat, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, palkkatoimisto 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 48 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen, 

ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu 

 

Ehdotus: 

Esitetään kokouksessa. 

 

Selostus: 

Saamenkielisen lähihoitajan tehtävä, ensisijainen sijoituspaikka 

kotipalvelu, on haettavana, hakuaika päättyy 13.5.2019.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi:  

hakijat, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, palkkatoimisto 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 49 § Hyrylän asiakastyytyväisyyskysely 

 
Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi Hyrylän asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 

ohjaaja Merja Korkalon esityksen pohjalta. 

 

Selostus: 

Lainsäädäntö edellyttää, että sosiaalihuolto on laadultaan hyvää ja 

että asiakasta kohdellaan hyvin.  Asiakasta tulee kuulla palvelua 

koskevissa asioissa. Enontekiön kunnanvaltuuston asettamien 

tavoitteiden toteutumista on päätetty seurata asiakaskyselyjen 

avulla. Toimintakeskus Hyrylässä on toteutettu 

asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset ohjaaja Merja Korkalo on 

lupautunut esittelemään.  

 

Tiedoksi:  

 

Muutoksenhaku:  
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Hyvinvointiltk. 50 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2019 

kulttuurin toimiala  

 

Ehdotus (kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori):  

Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen osavuosikatsauksen 1-

4/2019 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–maaliskuulta 15.5. mennessä, tammi-heinäkuulta 15.7. mennessä 

ja tammi–syyskuulta 15.10. mennessä. Lisäksi toimialojen tulee 

seurata toteutumista kuukausittain. 

Lomakepohja ei ole ollut käytettävissä määräaikana ja kulttuurin 

toimiala esittää osavuosikatsauksen tammi-huhtikuu 2019 

vapaamuotoisesti. 

 

Talousarvion toteutuminen on tässä vaiheessa hiukan alittunut. 

Toimintakate on 35%.  

 

Tiedoksi:  

khall, tarkastuslautakunta 

 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakuohjetta  
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Hyvinvointiltk. 51 § Osavuosikatsaus perusturvan osalta 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi, että perusturvan talous-ja toimintasuunnitelma 

2019 on toteutunut ensimmäisenä vuosineljänneksenä talousarvion 

mukaisesti. 

 

Selostus: 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen tulee seurata 

talousarvion toteutumista. Toteutumisvertailu vuoden ensimmäisen 

kolmen kuukauden ajalta esityslistan oheismateriaalina. Todettakoon, 

että menojen toteutumisprosentti on 24,7 %. Tulojen alitoteutuminen, 

toteutumaprosentti 12,5 %, johtuu siitä, että kirjattuna on pääosin 

laskutus vain vuoden kahden ensimmäisen kuukauden osalta.   

 

Tiedoksi:  

 

Muutoksenhaku:  
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Hyvinvointiltk. 52 § Ei-julkinen, salassa pidettävä  

Julkisuuslaki 24 §  
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Hyvinvointiltk. 53 § Esityksen tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän vuoden 2020 talousarviota varten 

 

Ehdotus: 

Enontekiön hyvinvointilautakunta lausuu seuraavaa: 

 

Enontekiön kunta hankkii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymästä 

tutkimus- ja kuntoutuspalvelua, kuntoutusohjausta ja sekä omaishoidon 

tuen vapaiden aikaista hoivaa. Erityshuollon piirissä Enontekiöllä on 

15 aikuista ja 6 alle 18-vuotiasta. Erityishuollon piiriin on otettu 

kehitysvamman, laaja-alaisen kehityshäiriön tai neurologisen häiriön 

perusteella, milloin asiakas tarvitsee erityishuoltolain perusteella 

järjestettäviä palveluja. Kunta ostaa asumispalvelut Hetassa ASPA 

Palvelut Oy:n ASPA-koti Riekonmarjasta. Kehitysvammaisille aikuisille 

järjestetään päivä-ja työtoimintaa Toimintakeskus Hyrylässä, jossa 

tällä hetkellä kaikkiaan 13 asukasta. 

Kuntoustusohjauksen käyttö on kunnassa lisääntynyt, kun Kolpeneen 

kuntayhtymälle tuli alueellinen kuntoutusohjaaja Kittilän 

sijoitettuna.  

 

Muutoksia kunnan hankkimien palvelujen määrään ei ole suunnitteilla. 

Hyvinvointilautakunta valtuuttaa sosiaalitoimen viranhaltijat 

antamaan tarkan arvion v. 2020 hankittavista palveluista. 

 

Enontekiön kunta tarvitsee laadukkaita erityisosaamisen palveluita 

paikkakunnan lähipalvelujen tueksi. Kolpeneella toteutettavien 

tutkimus- ja kuntoutusjaksojen lisäksi toivotaan myös paikkakunnalla 

toteutettavia kuntoutusneuvolakäyntejä muutaman vuoden välein. 

Kuntoutusneuvolat paikkakunnalla mahdollistavat verkottumisen ja 

tutustumisen paikkakunnan olosuhteisiin ja palveluihin. 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen järjestämät palvelut ovat 

suoritehinnoiltaan kalliita, joten kustannustehokkuuden lisäämistä 

toivotaan. 

 

Kunta toivoo joustavasti käytettävissä olevaa 

konsultaatiomahdollisuutta lähityöntekijöille ja asiakkaan 

läheisille. Konsultaatio voidaan toteuttaa etäyhteydellä. Kolpeneen 

palvelukeskusta pyydetään tuotteistamaan konsultaatio ja 

ilmoittamaan, miten palvelu olisi käytettävissä.  

 

Lapin kuntien kehitysvammahuollon yhteistyön koordinointi ja mm. 

yhteisten koulutustilaisuuksien järjestäminen olisi toivottavaa. 

Kuntien kehitysvammahuollon henkilöstölle mm. toimintakeskusten 

ohjaajille tulisi järjestää työkokouksia ja yhteistä koulutusta. 

Aiemmin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on toiminut 

aloitteellisesti asiassa. Esitetään että kuntayhtymä toimisi 
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aloitteellisesti, jotta maakuntatason yhteistyötä 

kehitysvammahuollossa edelleen kehitettäisiin. 

 

Työnjakoa ja yhteistyötä paikkakunnan lähipalvelujen ja 

erityispalvelujen välillä tulee edelleen kehittää taloudellisesti 

tehokkaiden ja vaikuttavien palvelujen turvaamiseksi.   

 

 

Selostus: 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta esityksiä 

vuoden 2020 talousarviota varten. Lausuntopyyntö esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Khall 

 

Muutoksenhaku:  

Kesken 
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Hyvinvointiltk. 54 § Aiesopimus, yhteistoiminta MLL 

 

Ehdotus:  

Enontekiön hyvinvointilautakunta sitoutuu yhteistyöhön MLL Lapin 

piirin mahdollisessa hankkeessa asiakasohjaukseen ja viestinälliseen 

yhteistyöhön. Hanke voi kustannuksetta käyttää eri sopimuksella 

kunnan tiloja toimintaansa.  

 

Selostus:  

Aiesopimuksen tarkoituksena on sopia yhteistyöstä hankkeessa, jolle 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lapin piiri ry hakee 

rahoitusta STEA:n hankeavustuksista. Hankkeessa koordinoidaan 

lapsiperheille suunnattua ennalta ehkäisevää ammatillisesti ohjattua 

tukihenkilötoimintaa ja vapaaehtoisten koulutusta (Perhekummi-, 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille- sekä Kylämummi ja -vaaritoiminta) 

Lapin alueella. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 01/2020 – 

12/2022.  

Enontekiön sosiaalitoimessa tarvittaisiin tukiperhetoimintaa, 

tukihenkilötoimintaa ja ennalta ehkäisevää ammatillisesti ohjattua 

tukihenkilötoimintaa.  
 

Tiedoksi:  

 

Muutoksenhaku:  
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Hyvinvointiltk. 55 § Luppokodin pitkäaikaispaikkojen lisäys 17 

paikkaan 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta päättää lisätä Luppokodin pitkäaikaispaikkoja 

17 paikkaan 1.6.2019 alkaen. Lähihoitajan toimi täytetään 

kokoaikaisena.   

Kunnanjohtajalle esitetään, Hallintosäännön 34 § :n mukaan, että 

kunnanjohtaja myöntäisi täyttöluvan kokoaikaisen toimen täyttämiseen.  

 

Selostus: 

Syyskuussa 2016 Luppokodin vakinainen perushoitaja jäi osa-aika 

eläkkeelle. Perushoitaja on tehnyt siitä lähtien 50 % työaikaa.  

Puolikasta hoitajan toimen sijaisuutta ei täytetty säästösyistä, 

joten päätettiin, että yksi paikka Luppokodin pitkäaikaispaikoista 

jää täyttämättä, koska suurta tarvetta pitkäaikaispaikkoihin ei 

silloin ollut.  Vuodesta 2016 lähtien Luppokodilla on ollut 16 

pitkäaikaispaikkaa ja 3 intervallipaikkaa. Huhtikuussa 2019 kyseinen 

perushoitaja on jäänyt eläkkeelle.  

Pitkäaikaispaikkojen tarve on nyt kova. Muonion-Enontekiön 

Terveyskeskuksen vuodeosastolla odottaa tällä hetkellä 6 

enontekiöläistä asiakasta pitkäaikaispaikkaa Luppokodilta. 

Ounasmajoilla ja kotona asuvilta asukkailta on hakemuksia 

pitkäaikaispaikoille yhteensä 11 hakemusta. 

Kaikkiaan pitkäaikaispaikkaa Luppokodilta on hakenut 17 henkilöä. 

Ikälain mukaan kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen 

pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset 

perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen 

liittyvät perusteet. Päätöksen pitkäaikaisesta laitoshoitopaikasta 

Luppokodilla tekee vastaava hoitaja sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiantuntijatyöryhmän, ns. SAS-ryhmä, annettua asiasta lausuntonsa.  

Lähihoitajan toimen kokoaikainen täyttäminen lisää kustannuksia n. 

20 000 € vuositasolla verrattuna 50 % täyttämiseen. V. 2019 osalta 

kustannusten lisäys n. 11 700 €. Menojen lisäys voidaan kattaa 

perusterveydenhuollon menojen alituksena koska pitkäaikainen 

laitoshoito vuodeosastolla vähentynee. 

Asiakasmaksu pitkäaikaisessa laitoshoidossa on tulosidonnainen.  

Keskimäärin asiakkaat maksavat 1000 € /kk. Vuoden 2019 osalta 

asiakasmaksutulojen lisäys on siis n. 7000 €.  

 

Tiedoksi:  

vastaava hoitaja  

 

Muutoksenhaku:   

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 56 § Lähihoitajan, sijoituspaikka Luppokoti, hakemus 

palkattomasta vapasta aj.2.10.2019- 31.9.2020 

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta myöntää hakemuksen mukaan palkattoman vapaan 

aj. 2.10.2019- 31.9.2020. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan henkilöstöohje suosittaa, että vuoden vapaa 

myönnetään. Hakenus nähtävillä kokouksessa. 
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Hyvinvointiltk. 57 § Hyvinvointiohjaajan tehtävän (toimi) haettavaksi 

laittaminen  

  

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta julistaa hyvinvointiohjaajan tehtävän 

(toimi)haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 7.6.2019 kello 15.00 

mennessä. 

Hyvinvointilautakunta päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista 

kesäkuun kokouksessa. Haastattelu toteutetaan lautakunnan kesäkuun 

kokouksen yhteydessä.  

 

Hyvinvointilautakunta valtuuttaa viranhaltijat muokkaamaan tarvittaessa 

hakukuulutusluonnosta.  

   

Selostus:  

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lakkauttaa vapaa-aikasihteerin 

viran 1.8.2019 lukien kokouksessaan 25.3.2019. 

 

Samassa yhteydessä kunnanhallitus perusti yksimielisesti 

hyvinvointiohjaajan toimen ja antoi hyvinvointilautakunnan tehtäväksi 

täyttää tehtävä. 

 

Kunnanhallitus edellytti, että haastatteluryhmään nimetään ainakin 

valittavan esimies ja henkilöstöjohtaja. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti hyvinvointiohjaajan tehtävään vaadittavan 

koulutuksen olevan; soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva 

koulutus. 

 

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on työkokemusta vähintään viisi (5) 

vuotta ryhmätoiminnan suunnittelusta, ohjauksesta sekä toteutuksesta 

nuorten ja/tai vanhusten parissa tehtävänkuvauksen perusteella. 

 

Hakukuulutus ja kunnanhallituksen hyväksymä tehtävänkuvaus  

LIITE 1 ja LIITE 2 

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus  

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 58 § Tiedoksi saatettavat asiat  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta 

viranhaltijapäätöksiin jotka otto-oikeuden piirissä.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 7.5.2019 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 86 § 9.4.2019 Kodinhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan 

työsopimussuhteiseksi toimeksi 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 92 § 9.4.2019 Valtuustoaloite / Viranhaltijapäätösten 

liittäminen esityslistaan 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 103 § 25.4.2019 Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 

2018 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 110 § 25.4.2019 Henkilöstölinjaukset vuodelle 2019 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 111 § 25.4.2019 Korruption torjunta ja eettisyys kunnan 

toiminnassa 

Valvira Dnro V/5228/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 

Valvira Dnro V/7577/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Valvira Dnro V/8744/2019 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira Dnro V/8744/2019 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 
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Valvira Dnro V/10431/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

Aluehallintovirasto 

- LAAVI/1701/2018 

Suomen Mielenterveysseura 

Rovaniemen kaupunki 

- Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen hinta vuonna 2019 

Hyrylä kiinni aj. 3.7.-30.7.2019 

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

Enontekiön kulttuuripolun suunnittelu käynnistynyt yhdessä 

perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. 

 

Kirjastoauton 40-vuotis juhla 25.10.2019 Enontekiöllä. Järjestelyistä 

vastaa Muonion kirjasto. 

 

YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden 2019 johdosta valmistelussa 

saamelaiskirjallisuuden tapahtuma 26.10. 2019 Enontekiölle, 

yhteistyössä Jutaava kirjasto –hankeen kanssa. 
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Hyvinvointiltk. 59 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

  

 


