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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 

60 § Hyvinvointilautakunnan seuraava kokous 17.6. 2019 klo 14.00 
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Hyvinvointiltk. 43 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen 

järjestäytyminen 

  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kurkela 

ja Alpo Peltovuoma.  

 

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 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti, että toimeen valitaan 

Anneli Ruotsala. Noudatetaan 6 kk koeaikaa.  

 

Käsittely:  

Yhteenveto hakemuksista jaettiin kokouksessa. Alkuperäiset hakemukset 

nähtävänä kokouksessa. Hyvinvointilautakunta haastatteli puhelimitse 

molemmat hakijat.  

Lähihoitajan tehtävää oli hakenut kaksi henkilöä, jotka molemmat 

täyttävät vaaditun kelpoisuuden.  

 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että Anneli 

Ruotsala valitaan lähihoitajan toimeen. Noudatetaan 6 kk koeaikaa.  

 

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 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti, että toimeen valitaan 

Mika Aikio. Noudatetaan 6 kk koeaikaa.  

 

Käsittely: 

Yhteenveto hakemuksista jaettiin kokouksessa. Alkuperäiset hakemukset 

nähtävänä kokouksessa. Hyvinvointilautakunta haastatteli puhelimitse 

molemmat hakijat.  

Lähihoitajan tehtävää oli hakenut kaksi henkilöä, jotka molemmat 

täyttävät vaaditun kelpoisuuden. 

 

Perusturvajohtaja esitti ehdotuksenaan kokouksessa, että toimeen 

valitaan Mika Aikio.  

 

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 

 

Päätös: 

Lähihoitajan toimeen, ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu, 

valittiin Heidi Peltovuoma, varalle Artturi Alatalo. Noudatetaan 6 kk  

koeaikaa.  

 

Käsittely:  

Merkittiin, että Jenni Peteri saapui kokoukseen, kun asian käsittely 

alkoi.  

 

Ennen päätöksentekoa asiassa pidettiin tauko. Puheenjohtaja totesi, 

että kokous jatkuu entisellä kokoonpanolla.  

 

Yhteenveto hakemuksista jaettiin kokouksessa. Alkuperäiset hakemukset 

nähtävänä kokouksessa. Tointa oli hakenut neljä henkilöä. Kaikki 

hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Lautakunta haastatteli kolme 

hakijaa.   

 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa esityksenään, että lähihoitajan 

toimeen, ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu, valitaan Artturi 

Alatalo, varalle Heidi Peltovuoma. Perusteena on koulutus, 

työkokemus, ja toimintaympäristön tuntemus.  

 

Ulla Keinovaara esitti, että toimeen valitaan Heidi Peltovuoma, 

varalle Artturi Alatalo. Koeaika kuusi kuukautta. 

 

Koska keskustelun kuluessa asiassa oli tehty esittelijän esityksestä 

poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti, että suoritetaan suljettu 

lippuäänestys. Kukin lautakunnan jäsen kirjoittaa äänestyslippuun sen 

hakijan nimen jonka haluaa tulevan valituksi toimeen. Pöytäkirjan 

tarkastajat toimivat äänten laskijoina. Äänestysesitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Pöytäkirjan tarkastajat totesivat, että 

lippuäänestyksessä annettiin viisi ääntä, Artturi Alatalo sai yhden 

äänen, Heidi Peltovuoma kaksi ääntä ja Julianna Törmänen yhden äänen. 

Yksi äänestyslippu hylättiin. Puheenjohtaja totesi, että Heidi 

Peltovuoma tuli valituksi toimeen.  

 

Ehdotus: 

Esitetään kokouksessa. 

 

Selostus: 

Lähihoitajan toimi, ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu, on 

haettavana, hakuaika päättyy 13.5.2019.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 
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Tiedoksi:  

hakijat, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, palkkatoimisto 

 

Muutoksenhaku:  

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

kokoaikaisesta työajasta, toimen täyttäminen, ensisijainen 

sijoituspaikka kotipalvelu 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta päätti, että osa-aikaiseen toimeen valitaan 

Sointu Jokiniemi. Noudatetaan 6 kk koeaika.  

 

Käsittely: 

Tointa oli hakenut yksi hakija, joka täyttää pätevyysvaatimuksen. 

Yhdistelmä hakemuksesta jaettiin kokouksessa. Alkuperäinen hakemus 

nähtävänä kokouksessa. Hakija haastateltiin kokouksessa.  

 

Perusturvajohtaja esitti ehdotuksena kokouksessa, että toimeen 

valitaan Sointu Jokiniemi, 6 kk koeaika.  

 

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 

 

Päätös: 

Saamenkielisen lähihoitajan toimeen, ensisijainen sijoituspaikka 

kotipalvelu, valittiin yksimielisesti Jonna Rauhala. 

Hyvinvointilautakunta päätti, ettei koeaikaa määrätä.  

 

Ehdotus: 

Esitetään kokouksessa. 

Perusjohtaja esitti kokouksessa, että toimeen valitaan Jonna Rauhala. 

Perusturvajohtaja esitti, että koeaikaa ei määrätä koska Jonna 

Rauhala toiminut aiemmin määräaikaisena toimessa.  

 

Selostus: 

Saamenkielisen lähihoitajan tehtävä, ensisijainen sijoituspaikka 

kotipalvelu, on haettavana, hakuaika päättyy 13.5.2019.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina.’ 

 

Miia Ahlholm poistui kokouksen asian käsittelyn päätyttyä.  

 

Tiedoksi:  

hakijat, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, palkkatoimisto 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Hyvinvointilautakunta_________16.5.2019_________________ 10 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2019 

        

                                                     

                                    

Hyvinvointiltk. 49 § Hyrylän asiakastyytyväisyyskysely 

 
Päätös: 

Asian käsittely siirrettiin myöhempään kokoukseen.  

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti, että asian käsittely siirretään myöhempään 

kokoukseen.  

 

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.  
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Hyvinvointiltk. 50 § Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.4.2019 

kulttuurin toimiala  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely:  

Heli Nurmi saapui kokoukseen esittelemään asian. 

 

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 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

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:  

khall, tarkastuslautakunta 

 

Muutoksenhaku:  

ei muutoksenhakuohjetta  
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Hyvinvointiltk. 52 § Ei-julkinen, salassa pidettävä  

Julkisuuslaki 24 §  

 

 

 

Hyvinvointiltk. 53 § Esityksen tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän vuoden 2020 talousarviota varten 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

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.  
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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 

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 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

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:  

MLL Lapin piiri 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 55 § Luppokodin pitkäaikaispaikkojen lisäys 17 

paikkaan 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli asiantuntijana 

kuultavana kokouksessa. Vastaava hoitaja esitti kokouksessa, että 

hoitajan työpaikan hoitajan perusteena on asiakkaiden hoidettavuus. 

Asukkaat ovat lähes kaikki muistisairaita ja lähes kaikki ovat kahden 

henkilön autettavia. Luppokodilla on tulossa eläköitymisiä, joten 

henkilöstöä joudutaan rekrytoimaan. On tarvetta lisätä asiakaspaikka 

ja samalla tarvitaan kokoaikainen hoitaja.  

Satu-Marja Eira-Keskitalo poistui kokouksesta asian käsittelyn 

jälkeen.  

 

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 
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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, kunnanjohtaja 

 

Muutoksenhaku:   

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 56 § Lähihoitajan, sijoituspaikka Luppokoti, hakemus 

palkattomasta vapaasta aj.2.10.2019- 31.9.2020 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunta myönsi hakemuksen mukaisesti lähihoitajalle 

palkattoman vapaan aj. 2.9.2019- 1.9.2020.  

 

Käsittely: 

Lähihoitaja on 8.5.2019 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut muuttavansa 

hakemaansa palkattoman vapaan ajankohtaa siten että palkaton vapaa 

olisi aj. 2.9.2019- 1.9.2020.  Vastaava hoitaja puoltaa hakemusta.  

Esittelijä muuttaa ehdotustaan: Hyvinvointilautakunta myöntää 

muutetun hakemuksen mukaan palkattoman vapaan aj.2.9.2019- 1.9.2020.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta myöntää hakemuksen mukaan palkattoman vapaan 

aj. 2.10.2019- 31.9.2020. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan henkilöstöohje suosittaa, että vuoden vapaa 

myönnetään. Hakemus nähtävillä kokouksessa. 

 

Tiedoksi: 

hakija, palkkatoimista, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: 

oikaisuvaatimus 
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Hyvinvointiltk. 57 § Hyvinvointiohjaajan tehtävän (toimi) haettavaksi 

laittaminen  

  

Päätös: 

Lautakunta päätti yksimielisesti, että toimi julistetaan haettavaksi 

niin että hakuaika päättyy 9.8.2019 klo 15.00. Täyttöprosessi sovitaan 

syksyllä.  

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa, että hakuaika päättyisi 10.6.2019 

klo 15.00.  Hakijat haastateltaisiin hyvinvointilautakunnan kokouksen 

yhteydessä 17.6. Lautakunnalle esitetään että vs. perusturvajohtaja voi 

yhteistyössä henkilöstöjohtajan kanssa valita haastatteluun kutsuttavat.  

 

Hallintojohtaja kertoi kokouksessa toimen kuvan valmistelu perustuu 

kuntalaisille tehtyyn kyselyyn. Hallintojohtaja esitti harkittavaksi, 

että toimi laitetaan haettavaksi niin että hakuaika päättyy syksyllä. 

Hallintojohtaja poistui kokouksesta puheenvuoron käytettyään. 

 

Puheenjohtaja esitti keskustelun kuluessa, että hakuaika päättyisi 

syksyllä. Esitystä pidettiin hyvänä. 

 

Esittelijä muutti esitystään: toimi laitetaan haettavaksi niin, että 

hakuaika päättyy 9.8. klo 15.00. Täyttöprosessi sovitaan syksyllä. 

 

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. 
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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  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa, että tiedoksi merkittäisiin: 

Kodinhoitajan 50 %:n toimi, irtisanoutuminen 1.6.2019 alkaen. 

Perusturvajohtaja kertoi sosiaalitoimen henkilöstötilanteesta ja 

aiotusta henkilöjärjestelyjen selvittelystä.  

 

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 
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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 

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 

Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja esitti, että kootun perinteen 

taltiointia yhteistyössä selvitettäisiin.  
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Hyvinvointiltk. 60 § Hyvinvointilautakunnan seuraava kokous 17.6. 

2019 klo 14.00 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunnan kesäkuun kokous pidetään 17.6.2019 klo 14.00 

alkaen.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

---- 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. 
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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: 50, 51, 53 

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät: 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57 

 

 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: 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57 

 

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 52 § 

 

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 


