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1 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kurkela ja Ulla Keinovaara.
Päätösehdotus (johtava sosiaalityöntekijä)
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.
Selostus
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto, on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyvinvointilautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään seitsemän päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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2 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, kotipalvelu
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö esittää lähihoitajan toimeen kotipalveluun valittavaksi Anita Pasasta
Selostus
Kotipalvelussa on ollut haettavana lähihoitajan toimi. Hakuaika päättyi 13.1.2020 Hakuilmoitus ja yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaaleina. Luvan lähihoitajan toimen täyttämiseen on antanut (hallintosääntö 40 §) henkilöstöjohtaja.
Määräaikaan mennessä on saatu kolme hakukelpoisuuden täyttävää hakemusta,
mutta ennen kokousta yksi hakijoista perui hakemuksensa. Hakijat haastateltiin kokouksessa.
Oheismateriaali
Hakuilmoitus
Yhteenveto hakijoista
Valmistelija
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset
Tiedoksi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
palkkasihteeri
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
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3 § Lähihoitajan toimen täyttäminen, Luppokoti
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (johtava sosiaalityöntekijä)
Koska hakijoita ei ollut, lautakunta valtuuttaa Luppokodin vastaavan hoitajan palkkaamaan lähihoitajan toimeen määräajaksi työntekijän 31.12.2020 saakka, jonka ajan
kuluessa paikka vakinaistetaan.
Selostus
Luppokodilla on ollut haettavana lähihoitajan toimi. Hakuaika päättyi 13.1.2020 Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta. Hakuilmoitus on esityslistan oheismateriaalina.
Oheismateriaali
Hakuilmoitus
Tiedoksi
Luppokodin vastaava hoitaja
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
palkkasihteeri
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
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4 § Kotona asumista tukevien teknologisten ratkaisujen esittely
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Merkitään tiedoksi.
Selostus
Kaksi toimijaa esittelee ratkaisujaan.
Valmistelija
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta, asia kesken
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5 § Sosiaalihuollon asiakasmaksut vuonna 2020
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (johtava sosiaalityöntekijä):
Hyvinvointilautakunta vahvistaa sosiaalihuollon asiakasmaksut liitteen 1 mukaisina
1.1.2020 alkaen.
Selostus
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaalipalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei
lailla toisin säädetä. Maksujen enimmäismäärä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/1992). Muiden perittävien maksujen osalta kunta voi itse määritellä maksun suuruuden, kuitenkin niin, että kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille 1.1.2020 alkaen ja sosiaali- ja terveysministeriö
on tiedottanut asiakasmaksujen muutoksesta. (Tiedote STM112:00/2019 oheismateriaalina). Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksin jäädyttämisen vuoksi kansaneläkeindeksiin sidottuihin euromääriin ei ehdoteta muutoksia. Työeläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tehdään pyöristämällä euromäärät lähimpään täyteen euroon. Työeläkeindeksin muutoksen mukaiset indeksitarkistukset
kohdistuvat kotona annettavan palvelun tulorajoihin ja tulorajan korotukseen (asiakasmaksuasetuksen 3 § 2 ja 3 momenttiin) sekä henkilökohtaiseen käyttöön jätettävän käyttövaran suuruuteen, kun kunta perii henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai
saamiset (asiakasmaksuasetus 33 §).
Esityslistan liitteessä 1 on esitetty Enontekiön kunnan sosiaalihuollon maksut
1.1.2020 alkaen. Maksut ovat euromääräisiä ja suuruudeltaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisia.
Liite
1. Enontekiön kunnan sosiaalihuollon maksut 1.1.2020 alkaen
Oheismateriaali
Tiedote STM112:00/2019
Tiedoksi
Kotipalvelun ja laitoshoidon asiakkaat
sosiaalitoimen vastuuviranhaltijat

Pöytäkirja
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus

23.01.2020

Sivu
8

1.

Pöytäkirja
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

23.01.2020

Sivu
9

1.

6 § Sosiaalitoimen käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (Johtava sosiaalityöntekijä)
Hyvinvointilautakunta päättää vahvistaa liitteenä olevan sosiaalitoimen vuoden 2020
talousarvion käyttösuunnitelmaksi.
Hyvinvointilautakunta päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti:
Tulosyksikkö

Vastuuviranhaltija

Varahenkilö

Sosiaalitoimen hallinto

Johtava sosiaalityöntekijä

Sosiaalityö

Johtava sosiaalityöntekijä

Sosiaalipäivystys

Johtava sosiaalityöntekijä

Terveyden ja hyvinvoinnin
ryhmä
Sosiaaliasiamies

Johtava sosiaalityöntekijä

Voimaa vanhuuteen-hanke

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Johtava sosiaalityöntekijä

Lasten kotihoidon tuki
Lasten perhehoito

Sosiaalitoimen toimistosihteeri
Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelun tukitoimet

Johtava sosiaalityöntekijä

Luppokoti

Vastaava hoitaja /vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Johtava sosiaalityöntekijä

Ikäihmisten palveluasuminen
Toimintapiste Hyrylä

Johtava sosiaalityöntekijä

Kodinhoitoapu

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö

Saamenkielinen kotipalvelu/Veahkki
Saamenkielinen lähihoitaja

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö

Sotainvalidien kotipalvelu

Johtava sosiaalityöntekijä
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Johtava sosiaalityöntekijä

Johtava sosiaalityöntekijä
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Johtava sosiaalityöntekijä

Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä
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Kotipalvelun auto Karesuvanto YHT-285
Kotipalvelun auto Hetta
YHT-283
Muut tukipalvelut
Turvapuhelin

SHL:n mukainen kuljetuspalvelu
Omaishoidontuki

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vastaava hoitaja /vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Johtava sosiaalityöntekijä

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
Asumispalvelut/Aspa

Johtava sosiaalityöntekijä

Avohoidon ohjaus

Johtava sosiaalityöntekijä

Kuntoutusohjaus

Johtava sosiaalityöntekijä

A-tila (Tuohustien tukiasunto)
Toimeentulotuki

Johtava sosiaalityöntekijä

Ehkäisevä toimeentulotuki

Johtava sosiaalityöntekijä

Työttömien palvelut

Johtava sosiaalityöntekijä

Johtava sosiaalityöntekijä

Johtava sosiaalityöntekijä
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Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä

Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä

Johtava sosiaalityöntekijä
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö

Selostus
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2019 § 54 vuosien 2020-2022 talousarvion
ja suunnitelman. Sosiaalitoimen talousarvioraamin vuosikate on 2020 vuodelle
3 099 905 €.
Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuussa. Vastuuviranhaltijat tekevät
päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen tarvittaessa vastuullaan olevien
tulosyksiköiden välisistä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista ja uusien kustannuspaikkojen avaamisesta.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan lautakunta vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen osoitettujen
määrärahojen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää tulosyksiköiden sekä toimialaansa
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kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat sekä heille varahenkilöt. Lautakunta antaa tarvittaessa omalta osaltaan ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta
sekä tarvittaessa tarkempia ohjeita määrärahojen käyttämisestä.
Sosiaalitoimen toimialaan kuuluvat taulukossa olevat kustannuspaikat.
Liite
2. Sosiaalitoimen toimialan kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio 2020
Tiedoksi
kunnanhallitus
Kirjanpito
Sosiaalitoimen vastuuviranhaltijat
Henkilöstöjohtaja
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
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7 § Palkallisen virkavapauden myöntäminen saamenkielen opintoihin
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää kotipalvelun lähihoitajalle palkallisen virkavapaan saamenkielen keskitason opintoihin ajalle 1.4.-14.5.2020.
Selostus
Karesuvannon kotipalvelussa vakinaisessa työsuhteessa olevalle lähihoitajalle on
aiemmin annetulla viranhaltijapäätöksellä myönnetty kuusi (6) kuukautta palkallista
virkavapaata Saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjestämän saamenkielen perustason ja keskitason opintokokonaisuuden suorittamiseen 1.10.2019-12.12.2019 ja
8.1.2020-31.3.2020. Keskitason koulutus kestää 14.5.2020 saakka.
Enontekiön kunnan hallintosäännön (43 §, 13.6.2019) mukaan viranhaltijat voivat
myöntää henkilöstöohjeen linjausten mukaisen harkinnanvaraisen virkavapauden tai
työloman, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan
palkan määrä. Edelleen henkilöstöohje linjaa, että mikäli virkavapaus ylittää 6 kuukautta tai se jatkuisi uuden hakemuksen perusteella, on asia saatettava lautakunnan
tai kunnanhallituksen päätettäväksi.
Enontekiön kunta tukee ja edistää henkilöstön osaamisen kehittämistä ammatillisella
henkilöstö-, uudelleen- tai jatkokoulutuksella, myöntämällä palkallista virkavapaata
tai vapaata työtehtävästä (khall 10.12.2018, 259 §).
Viranhaltijan/työntekijän osallistuessa työnantajan kustantamaan jatkokoulutukseen
Enontekiön kunta edellyttää palvelusitoumusta. Mikäli työntekijä irtisanoutuu sitoumusaikana, hän sitoutuu suorittamaan Enontekiön kunnalle koulutusajalta maksetun palkan. Työntekijän takaisinmaksun määrä vähenee sitä mukaa mitä hän palvelee Enontekiön kunnassa koulutuksen jälkeen. Palkan takaisinperintä tulee kyseeseen
myös silloin, jos työntekijä keskeyttää opinnot. Mahdollisen sairastumisen osalta arvioidaan tilanne tapauskohtaisesti.
Tiedoksi
Hakija
Henkilöstöjohtaja
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Palkkasihteeri
Valmistelija
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Yritysvaikutusten arviointi
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Vaikutukset myönteiset
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
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8 § Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (henkilöstöjohtaja)
Hyvinvointilautakunta päättää vahvistaa liitteenä olevan vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmaksi sekä merkitsee tiedoksi investointisuunnitelman.
Hyvinvointilautakunta päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti:
KÄYTTÖTALOUS
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri
Kustannuspaikat
Vastuuviranhaltija
Henkilöstöjohtaja
Liikuntatyö
Liikunta- ja ulkoilutapahtuma
Liikuntahalli
Hyvinvointi ja terveys
Yhdistystoiminta
Revontuliopisto
Nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
Digitaalinen nuorisotyö
Elokuvatoiminta
Hetta Hiihtomaa
Lähiliikuntapaikat ja ladut
Tamppari Prinol T4S
Paana
Hetta Hiihtomaa
Kirjastotoimi
Kirjastoauto

Varahenkilö
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja
Hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja
Nuorisotyöntekijä
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Henkilöstöjohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Kulttuuri- ja viestintäkoor- Henkilöstöjohtaja
dinaattori
Kulttuuri- ja viestintäkoor- Henkilöstöjohtaja
dinaattori
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Kulttuuri- ja viestintäkoor- Henkilöstöjohtaja
dinaattori

INVESTOINNIT
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri
Investointi

€

Hetta Hiihtomaa 15 000
(vuokrattavat
välineet)

Investoinnin
vastuuviranhaltija

Investoinnin
varalla oleva
vastuuviranhaltija

Liikuntapaikkamestari *)

Henkilöstöjohtaja

Hankesuunnitelma
päivämäärä,
hyväksytty ao.
toimielimessä

Lautakunta,
jolle raportointivelvollisuus investoinnista
Hyvinvointiltk

*)Kun tehtävään rekrytoidaan henkilö

Selostus
Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuussa. Vastuuviranhaltijat tekevät
päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen tarvittaessa vastuullaan olevien
tulosyksiköiden välisistä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista ja uusien kustannuspaikkojen avaamisesta.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan lautakunta vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen osoitettujen
määrärahojen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää tulosyksiköiden sekä toimialaansa
kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat sekä heille varahenkilöt. Lautakunta antaa tarvittaessa omalta osaltaan ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta
sekä tarvittaessa tarkempia ohjeita määrärahojen käyttämisestä.
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialaan kuuluvat taulukossa olevat kustannuspaikat.
Liite
3. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan kustannuspaikka- ja tilikohtainen
talousarvio 2020
4. Siirtyvät kustannuspaikat khall 13.1.2020
Valmistelija
Henkilöstöjohtaja, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, pääkirjanpitäjä-controller
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Tiedoksi
Kirjanpito
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Henkilöstöjohtaja
Hallintojohtaja
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
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9 § Hetan kuntosalin sääntöjen hyväksyminen sekä Hetta hiihtomaan ja kuntosalin asiakasmaksujen määrittäminen
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (henkilöstöjohtaja)
Hyvinvointilautakunta hyväksyy Hetan kuntosalin säännöt sekä vahvistaa kuntosalin
ja Hetta hiihtomaan asiakasmaksut liitteiden mukaisesti.
Selostus
Hetan koulukeskuksen liikuntahallin yhteyteen on valmistunut uusi kuntosali. Tarkoitus on edistää kuntalaisten liikunnallisen harrastuksen aloittamista tai sen jatkamista.
Kuntosalille laadituilla säännöillä pyritään lisäämään käyttäjäkunnan turvallista ja
mukavaa sekä liikunnallista kokemusta.
Vahvistettavilla asiakasmaksuilla pyritään sitouttamaan käyttäjiä säännölliseen ja turvalliseen harrastamiseen nykyaikaisin laittein ja välinein.
Liite
5. Hetan kuntosali säännöt ja asiakasmaksut
6. Hetta hiihtomaan asiakasmaksut
Valmistelija
Henkilöstöjohtaja, hyvinvointiohjaaja sij. hankekoordinaattori
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Elinvoimalautakunta
Vastuuviranhaltijat
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

23.01.2020

Sivu
18

10 § Hyvinvointilautakunnan kokoontuminen vuonna 2020
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (Johtava sosiaalityöntekijä)
Hyvinvointilautakunta kokoontuu vuonna 2020 seuraavasti:
20.02.2020
19.03.2020
23.04.2020
28.05.2020
11.06.2020
13.08.2020
10.09.2020
08.10.2020
12.11.2020
17.12.2020
Hyvinvointilautakunnan kokousajat merkitään kunnan vuosikelloon.
Selostus
Hyvinvointilautakunta päättää vuoden 2020 kokoontumisaikatauluista.
Tiedoksi
kunnanhallitus
Sosiaalitoimen vastuuviranhaltijat
Henkilöstöjohtaja
Muutoksenhaku

1.
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11 § Tiedoksi saatettavat asiat
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Hyvinvointilautakunta päättää ettei se käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin,
jotka ovat otto-oikeuden piirissä.
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 14.1.2020 saakka:
Johtava sosiaalityöntekijä
Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin vastaava hoitaja
Henkilöstöjohtaja
Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori
Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan työhuoneessa
virka-aikana.
Enontekiön kunnanhallitus
- Khall 222 § 11.11.2019 Sopimuksen hyväksyminen Muonion ja Enontekiön
perusterveydenhuollon järjestämisestä ja Lapin sairaanhoitopiirin järjestämisvastuun
toteuttamisesta
Enontekiön kunnanhallitus
- Khall 227 § 11.11.2019 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin
Enontekiön kunnanhallitus
- Khall 267 § 9.12.2019 Enontekiön kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjan ja
kunnan myöntämien avustusten perusteiden hyväksyminen
Vanhusneuvoston 5.12.2019 pöytäkirja
Kotipalvelun lähihoitaja on irtisanoutunut toimestaan 1.1.2020 alkaen 29.11.2019 kirjallisesti toimittamallaan irtisanoutumisilmoituksella.
Kuukausisiivouksen ostaminen Ounasmajojen asumispalveluyksikön ja Hetanrannan
asiakkaille ajalla 1.1.-31.12.2020 kokonaisedullisimman tarjouksen määräaikaan mennessä jätti Rakennus Mäkitalo Oy.
Veteraanisiivouksen ostoa ajalle 1.1.-31.12.2020 jatketaan Rakennus Mäkitalon Oy:n
kanssa.
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Enontekiön kunnanhallitus
- Khall 10 § 13.1.2020 Kustannuspaikkojen siirto/ Hetta hiihtomaa ym.
Enontekiön kunnanvaltuusto
- Kvalt 52 § 10.12.2019 Perusturvan talousarvion 2019 ylityshakemus

1.
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12 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Outi Kurkela tiedusteli hyvinvointiohjaajan hakuprosessin etenemistä ja sijaisratkaisuja siihen saakka, kunnes tehtävä vakinaistetaan.

----------------------------------------Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 4
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
Enontekiön hyvinvointilautakunta
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi
Pykälät: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-omaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Pöytäkirja
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

23.01.2020

Sivu
23

1.

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 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

