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Kokousaika Torstai 22.8.2019 klo 14.00 – 15.55 
 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet Jaakko Alamattila  pj   
  Outi Kurkela    vpj, vanhusn. pj 
  Berit-Ellen Juuso 
   Piia Juuso 
   Ulla Keinovaara 
   Jari Kultima 
  Alpo Peltovuoma 

Oula-Matti Palojärvi 
  

  Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
   Elina Rousu-Karlsen  khall edustaja 
   Maren-Ellen Mäkitalo  nuvan edustaja 
   Birgitta Eira   vammaisn. edustaja 
   Heli Nurmi   viestintä- ja kulttuuri- 
      koordinaattori 
 
Muut saapuvilla   
olleet  Anne-Maria Näkkäläjärvi  esitt./ pöytäk. pitäjä 
  Merja Korkalo  § 70  
  Satu-Marja Eira-Keskitalo  § 71, § 74 
  Miia Ahlholm  § 74 
 
Asiat  69 § - 76 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Jaakko Alamattila  Anne-Maria Näkkäläjärvi  

puheenjohtaja  esitt./ pöytäk. pitäjä 
  

 
  
 
Pöytäkirjan   Oula Matti Palojärvi  Jari Kultima 
tarkastajat      
 
Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   23.8.2019 klo 15.00 
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Asialista 
69 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen 
70 § Hyrylän asiakastyytyväisyyskysely 

71 § Lähihoitajan toimen, ensisijainen paikka Luppokoti, täyttäminen 
72 § Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen  
73 § Eila Keskitalon tarkennuspyyntö sosiaali- ja vammaispalvelun  
kuljetustarjoukseen 
74 § Evästyskeskustelu perusturvan talousarvioesityksistä vuodelle 2020  
kunnanhallituksen antaman raamin pohjalta 
75 § Tiedoksi saatettavat asiat 
76 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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69 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen                
 

Päätös  
Hyvinvointilautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyi ko-
kouksen työjärjestyksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oula-Matti Palojärvi ja Jari 
Kultima. 
 
Päätösehdotus  
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi ja hyvinvointilautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi  
kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen 
hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
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70 § Hyrylän asiakastyytyväisyyskysely 
 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan. 
 
Käsittely 
Ohjaaja Merja Korkalo esitteli asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia.  

 
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 asiakas-
kyselyjen avulla. Toimintakeskus Hyrylässä on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely, 
jonka tulokset ohjaaja Merja Korkalo esitteli kokouksessa. 

 
Tiedoksi 
Henkilöstökoordinaattori 

 
Muutoksenhaku 

 Ei muutoksenhakuohjetta 
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71 § Lähihoitajan toimen, ensisijainen paikka Luppokoti, täyttäminen 
 

Päätös 
Lähihoitajan toimeen, ensisijainen paikka Luppokoti, valittiin Jonna Kumpulainen. Va-
ralle valittiin Neea Keskitalo. 

  
Ehdotus 
Vs perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että toimeen valitaan Jonna 
Kumpulainen. Perusteena esitykselle on Jonna Kumpulaisen pitempi työkokemus hoi-
toalan työssä.  
 
Ulla Keinovaara esitti, että toimeen valitaan Neea Keskitalo. Koska kokouksessa teh-
tiin esittelijän esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti, että asiassa suorite-
taan suljettu lippuäänestys. Kukin lautakunnan jäsenistä kirjoittaa äänestyslipukkee-
seensa hakijoista sen nimen, jonka haluaa tulevan valituksi toimeen. Pöytäkirjan tar-
kastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
Pöytäkirjantarkastajat totesivat, että äänestyksessä Neea Keskitalo sai kaksi ääntä ja 
Jonna Kumpulainen sai neljä ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valituksi tuli Jonna 
Kumpulainen. 

 
Selostus 
Lähihoitajan toimi 1.9.2019 alkaen, ensisijaisena sijoituspaikkana Luppokoti, on ollut 
haettavana. Hakuaika päättyy 16.8.2019. Määräaikaan mennessä tointa hakivat 
Jonna Kumpulainen, Nea Keskitalo ja Natalia Rettieva-Heponen. Hakijoista Neea Kes-
kitalo ja Jonna Kumpulainen täyttävät vaaditun kelpoisuuden.  
Hakemukset  ja yhteenveto hakijoista ovat nähtävänä kokouksessa.  Hakuilmoitus 
esityslistan oheismateriaalina. 

 
Tiedoksi 
Hakijat 
Satu-Marja Eira-Keskitalo 
Miia Ahlholm 
palkkasihteeri Riitta Ranta 

 
Muutoksenhaku 
Oikaisu 
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72 § Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen  
 

Päätös 
Vs perusturvajohtajan ehdotuksen mukaan 
 
Käsittely 
Lautakunta keskusteli asiasta. Vs perusturvajohtaja esitti kokouksessaan ehdotukse-
naan, että hakuaikaa jatketaan 20.9.2019 saakka. Nyt tullut hakemus huomioidaan 
uudella hakukierroksella. 

 
Ehdotus 
Annetaan kokouksessa. 

 
Selostus 
Kunnanhallitus on perustanut 1.7.2019 159 § sosiaalityöntekijän viran. Virka on ollut 
haettavana, mutta hakuajan kuluessa ei ole tullut kelpoisuusehdon täyttäviä hake-
muksia. Virkaan on hakenut yksi henkilö. Hakemus on nähtävänä kokouksessa. Ha-
kuilmoitus on esityslistan oheismateriaalina. 

 
Haettavissa olevan sosiaalityöntekijän tehtäviin sisältyy sekä virka-aikaista että virka-
ajan ulkopuolista seutukunnallista päivystystä, jossa sosiaalityöntekijältä edellytetään 
tarvittaessa oikeuksia tehdä kiireellisiä, tahdonvastaisen huollon päätöksiä. 

 
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiltä edellytetään Laki sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä (817/2015) mukainen valtion lupa- ja valvontaviranomaisen tekemä laillistus.  
Em. ammatinharjoittamislain 12 § 2 mom mukaan tilapäisesti sosiaalihuollon amma-
tissa voi toimia enintään vuoden ajan ammattiin opiskeleva, joka on suorittanut hy-
väksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii am-
mattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. 

 
Em. ammatinharjoittamislain 12 § 3 mom mukaan tilapäisesti sosiaalityöntekijän am-
matissa toimivalla henkilöllä ei ole sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää 
kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liit-
tyvistä toimenpiteistä. 

 
Sosiaalihuoltolain 3 §:n 3 kohdan tarkoittaman erityistä tukea tarvitsevan henkilön 
palvelutarpeen arvioinnissa, palvelujen suunnittelussa ja palvelujen yhteensovittami-
sessa edellytetään kuitenkin toimivan laillistetun sosiaalityöntekijän. 

 
Tiedoksi 
Hakija 
Kunnanhallitus 

  
Muutoksenhaku 
Oikaisu 
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73 § Eila Keskitalon tarkennuspyyntö sosiaali- ja vammaispalvelun kuljetustarjoukseen 
 

Päätös 
 Vs perusturvajohtajan ehdotuksen mukaan. 
 

Ehdotus 
Vs perusturvajohtaja esittää, että Keskitalon oikaisupyyntö hyväksytään teknisenä 
oikaisuna ja hänen kanssaan solmitaan kuljetuspalvelusopimus, jossa hinta on 1,46 € 
+ alv/km.  

 
Selostus 
Eila Keskitalo hakee oikaisuna tarkennusta kuljetuspalvelujen tarjoukseen, jonka hän 
on antanut käytyyn tarjouskilpailuun. Keskitalon oikaisupyyntö on kokouksen oheis-
materiaalina ja tarjous on nähtävillä kokouksessa. 

 
Keskitalo on ainoana tarjoajana tehnyt tarjouksen sosiaalihuoltolain ja vammaispal-
velulain mukaisista kuljetuksista Ylikyrö/Itäkylät alueella. Keskitalo on tarjonnut kul-
jetusta hintaan 0,73 €/km. Oikaisupyynnössään Keskitalo ilmoittaa, että hänen tar-
koituksenaan on ollut tarjota kuljetuspalvelua hintaan 1,46 € + ALV/km, eli puolet 
enemmän ja kyse on teknisestä virheestä. 

 
Vs perusturvajohtaja on keskustellut puhelimessa Keskitalon kanssa ja Keskitalo sa-
noo, että ei pysty ajamaan kuljetuksia 0,73 €/km hinnalla ja toivoo, että hänen oikai-
suvaatimus hyväksytään. Keskitalo ilmoittaa, että hän ei solmi sopimusta 0,73 €/km 
hinnalla.  

 
Vertailtaessa tarjouksen hintatasoa autoilijan edelliseen sopimukseen samalta reitiltä 
ja muiden reittien tarjouksiin, voidaan olettaa, että kyseessä on tekninen virhe. Nyt 
tarjottu hinta on selkeästi alhaisempi kuin edellisen sopimuskauden hinta ja keski-
määrin puolta alhaisempi muiden, nyt uudelle sopimuskaudelle tehtyjen sopimusten 
hintataso. 
 
Tiedoksi 
Eila Keskitalo 
toimisto- ja tapahtumasihteeri/Sirpa Mannela 
kunnanhallitus 
vs. perusturvajohtaja 
vanhustenhuollon palvelupäällikkö 
vastaava hoitaja 
 
Muutoksenhaku 
Oikaisu 
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74 § Evästyskeskustelu perusturvan talousarvioesityksistä vuodelle 2020 kunnanhallituksen an-
taman raamin pohjalta 
 
 Päätös  
 Ei päätöstä. Talousarvion suunnittelutyö  jatkuu.  
  

Käsittely 
Hyvinvointilautakunta kävi aktiivista evästyskeskustelua tulevan talousarvion suun-
nittelutyön perustaksi.  

 
 Ehdotus 

Hyvinvointilautakunta käy evästyskeskustelun perusturvan talousarvioesityksestään 
vuodelle 2020 kunnanhallituksen antaman raamin pohjalta.  
 
Selostus 
Kunnanhallitus on antanut 3.6.2019 eri toimialoille taloudelliset raamit vuodelle 
2020. Hyvinvointilautakunnan tulee antaa esityksensä Enontekiön kunnan talousar-
viota 2020 varten syyskuun kokouksessaan. Kunnanhallituksen 3.6.2019 antama 
raami on esityslistan oheismateriaalina. 

 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 

  
Muutoksenhaku 
Ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken 
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75 § Tiedoksi saatettavat asiat  
 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan. 
 
Käsittely 
Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Heli Nurmi esitteli hyvinvointilautakunnalle koti-
seutumuseon kesän 2019 toimintaa. 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin jotka    
ovat otto-oikeuden piirissä. 

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 12.8.2019 saakka 
- perusturvajohtaja 
- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä, vs perusturvajohtaja 
- vanhustenhuollon palvelupäällikkö 
- Luppokodin vastaava hoitaja 
- Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 
Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan työhuoneessa virka-ai-
kana. 
 
Enontekiön kunnanvaltuusto  
- Kvalt 25 § 13.6.2019 Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 

 
Enontekiön kunnanvaltuusto  
- Kvalt 27 § 13.6.2019 Hallintosäännön hyväksyminen 

 
Vanhustenhuollon palvelupäällikön päätös 3.7.2019 
- Päätös lähihoitajan määräaikaisesta toimesta ajalle 1.7.- 31.12.2019 
 
Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 5.- 6.9.2019 Luostolla 

 
Valvira Dnro V/17664/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimintakuntien lisääminen 

Valvira Dnro V/23724/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen 

Valvira Dnro V/29273/2019 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira Dnro V/29273/2019 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
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Valvira Dnro V/29282/2019 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira Dnro V/29282/2019 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Valvira Dnro V/29927/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen 

Valvira Dnro V/30448/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen 

Valvira Dnro V/30396/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen 

Valvira Dnro V/31151/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen 

Valvira Dnro V/31175/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen 

Valvira Dnro V/31358/2019 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutos 

 Aluehallintovirasto LAAVI/719/2019 

 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen 

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori: 

Kotiseutumuseon kesän 2019 toiminnan toteutuminen. 
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76 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
Ulla Keinovaara otti esille kotona asuvien ikäihmisten polttopuiden hankkimiseen liit-
tyvät haasteet. Lautakunta keskusteli asiasta.  
 
Oula-Matti Palojärvi kysyy työpajatoiminnasta. Lautakunta keskusteli työpajatoimin-
nasta ja muista työllistämiseen liittyvistä kysymyksistä. 
 

 
----------------------------------------- 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET     Pykälät 
       

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 
 
 
  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa.  
 
Pykälät: 70, 74 
 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oi-
kaisuvaatimus, seuraaviin  
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  
 
Pykälät: 71, 72, 73 
 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla.  
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: - 
 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Oikaisuvaatimus-viranomai-
nen ja  
-aika  

 
  

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.  
 
Enontekiön kunnanhallitus  
Ounastie 165  
99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi  
 
Pykälät: 71, 72, 73 
 
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 oikai-
suvaatimusajan päättymistä.  

 

 

 

  

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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VALITUSOSOITUS  
 
Valitusviranomainen ja valitusaika  
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
  
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti:  
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU  
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU Puhelin: 029 56 42800 Faksi: Faksi: 029 56 42841  
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
 
Kunnallisvalitus     valitusaika  
 
pykälät -      30 päivää 
 
  
Hallintovalitus     valitusaika  
 
pykälät - 
 
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
pykälät      valitusaika  
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä 
ei oteta lukuun.  
 
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen  
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava  
– päätös, johon haetaan muutosta  
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia  
siihen vaaditaan tehtäväksi  
– muutosvaatimuksen perusteet.  
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja  
kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos  
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on  
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on  
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa  
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
  
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on  
allekirjoitettava valituskirjelmä.  
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä 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 aukioloajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-
vänä. 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 valituksen-
alaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään  
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuo-
mioistuinmaksulaki).  
 
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 

 
 
   


