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13 § Hyvinvointilautakunnan kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Peltovuoma ja Oula-Matti
Palojärvi.
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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14 § Perhehoidon toimintaohje ja perhehoidon palkkiot 1.2.2020 alkaen
Päätös
Ehdotuksen mukaan
Päätösehdotus (johtava sosiaalityöntekijä)
Hyvinvointilautakunta hyväksyy perhehoidon toimintaohjeen ja palkkiot esityksen
mukaisena.
Selostus
Perhehoidosta säädetään Perhehoitolaissa (263/2015). Perhehoidon toimintaohje on
asiakirja, jossa määritellään, miten kunta lakien ja laadittujen sopimusten pohjalta
järjestää, toteuttaa ja valvoo perhehoitoa.
Perhehoitoa käytetään Suomessa lasten ja nuorten palveluissa sekä vanhus-, vammais- ja mielenterveyspalveluissa. Perhehoito tarjoaa hoidettavalle yksilöllisen huolenpidon, mahdollisuuden jatkuviin ihmissuhteet ja kodinomaiset olosuhteet. Lain perusteella perhehoitoa on mahdollista järjestää myös hoidettavan kotona.
Perhehoitoa järjestetään toimeksiantosopimuksella joko tavallisissa perhehoitajaksi
soveltuvissa perheissä tai ammatillisissa perhekodeissa.
Tällä hetkellä Enontekiön kunta on sopinut toimeksiannolla kahdeksan henkilön joko
jatkuvasta tai tilapäisestä perhehoidosta. Enontekiön kunta on myös sitoutunut
ikäihmisten perhehoitoa kehittävään Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen –hankkeeseen, joka on Lapin ja Koillismaan Leader-ryhmien yhteinen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää perhehoitoa erityisesti iäkkäiden hoidossa.
Esityksessä on tehty palkkioihin korotusesitys jatkuvan perhehoidon palkkion ja kulukorvauksen osalta ja tilapäisen perhehoidon kulukorvauksen osalta. Korotusesitysten
perusteena on yhtenäistää Enontekiön kunnan ja muiden tunturi-Lapin kuntien maksamia palkkio- ja korvaustaksoja. Enontekiön kunnan taksat ovat olleet naapurikuntia
alhaisempia, mikä on vaikeuttanut perhehoitajien hankkimista.
Liitteet
Liite 1 Esitys Enontekiön kunnan perhehoidon toimintaohjeiksi ja palkkioiksi 1.1.2020
alkaen
Valmistelija
johtava sosiaalityöntekijä
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
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15 § Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (Johtava sosiaalityöntekijä)
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle alueellisen yhteistyön lisäämistä edistävänä kokeiluna Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien
yhteisen määräaikaisen lastenvalvojan viran perustamista määräaikaisena ajalle
1.5.2020 –31.12.2022.
Selostus
Tunturi-Lapin kunnat (Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä) ja Pello ovat tehneet vuosia
yhteistyötä arkityössä asiakastasolla sekä alueellisessa sosiaalipäivystyksessä. Edellä
mainitut kunnat ovat yhdessä kuntaliiton edustajan kanssa suunnitelleet alueellisen
yhteistyön lisäämistä edistävänä kokeiluna yhteisen lastenvalvojan määräaikaisen viran perustamista, jotta sosiaalityön resurssia vapautuisi mm. aikuissosiaali- ja perhetyöhön ja lastensuojeluun. Enontekiön kunnassa nykyisistä palveluista vapautuvaa
resurssia on tarkoitus hyödyntää lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja sekä
KANTA-palveluun siirtymisessä.
Yhteinen virka on kokeiluluonteisesti määräaikainen ajalla 1.5.2020 – 31.12.2022. Viran perustaminen ja täyttäminen on huomioitu talousarviossa 2020 ja v. 2020–2022
suunniteltaessa. Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14§ ja 27§ perusteella
kunnille annettu tehtävä: kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava adoptioneuvonnan, perheasioiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien tehtävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään: adoptiolaissa (22/2012);
avioliittolaissa (234/1929);laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983),
isyyslaissa 11/2015, lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa.
Kuntalain 53§ mukaan kunnat voivat perustaa yhtäpitävillä päätöksillä yhteisiä virkoja. Viranhaltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin kuntiin. Tunturi-Lapin ja Pellon
kuntien yhteinen lastenvalvoja toimii virkavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka
kuntalaisia koskevia sopimuksia ja päätöksiä hän on tekemässä. Kunkin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin huolehtii tarvittavan ratkaisuvallan delegoimisesta yhteiselle lastenvalvojalle.
Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluisi elatussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten, isyysasiakirjojen valmistelu ja päättäminen, osal-

Pöytäkirja
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

20.2.2020

Sivu
7

1.

listuminen päävastuullisena olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä lasten ja vanhempien valvottujen tapaamisten valmistelu ja niistä päättäminen. Lisäksi lastenvalvojan
tehtäviin kuuluisi huolto- ja tapaamisasioiden sovittelu ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu. Lastenvalvojantehtäviin ei sisälly adoptioneuvontaa.
Kuntien yhteisen lastenvalvojan kelpoisuusehdot määräytyvät lain sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä 7 § mukaan ja virkaan valittavan on toimitettava työnantajalle
nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2 § mukaisesti itseään koskeva rikosrekisteriote. Kuntien yhteisen Lastenvalvojan viran tehtäväkohtainen palkka on 3850 €/kk ja virka on määräaikainen ajalla 1.5.2020 –
31.12.2022. Palkka ja oheiskustannukset jaetaan kuntien kesken, kuntien alaikäisen
väestömäärään suhteutettuna, erillisen sopimuksen mukaan.
Oheismateriaali
Tilastotietoa eri kunnista vuosilta 2016–2018
Luonnos kuntien keskinäisestä sopimuksesta
Valmistelija
johtava sosiaalityöntekijä
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Muutoksenhaku
Ei oikaisuvaatimusta, käsittely kesken
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16 § Hyvinvointiohjaajan valinta
Päätös
Henkilöstöjohtajan esityksen mukaan, siten että tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.
Käsittely
Lautakunta keskusteli tehtävään soveltuvasta koulutuksesta ja osaamisesta. Henkilöstöjohtaja esitti lisäyksenä ehdotukseensa, että tämä pykälä tarkistetaan heti.
Päätösehdotus (henkilöstöjohtaja)
Hyvinvointilautakunta toteaa, etteivät hakijat täyttäneet tehtävän kelpoisuusvaatimuksia. Hyvinvointilautakunta päättää, että tehtävä laitetaan uudelleen haettavaksi
tehtävän työnkuvan sekä koulutus- ja kokemusvaatimusten tarkennusten jälkeen. Lisäksi hyvinvointilautakunta valtuuttaa henkilöstöjohtajan organisoimaan hyvinvointiohjaajan tehtävänkuvaan liittyvien tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön
ja / tai ostopalvelujen käytöllä siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan henkilö.
Selostus
Enontekiön kunta on hakenut kaksi kertaa hyvinvointiohjaajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Hyvinvointiohjaajan
tehtävään kuuluvat Enontekiön kunnan hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen tehtävät.
Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 26.9.2019 81 § valinnasta sekä mikäli toimeen valittu henkilö ei ota vastaan tointa, tehtävä laitetaan uudelleen hakuun. Toimi
/ tehtävä oli uudelleen haettavana tammikuussa 2020 ja haku päättyi 31.1.2020.
Tehtävää haki määräaikaan 31.1.2020 mennessä kaksi (2) henkilöä. Hakijat eivät
täytä kelpoisuusehtoja.
Liitteet
Liite 2 Yhteenveto hakijoista (tulee julkiseksi vasta valintapäätökseen jälkeen)
Liite 3 Hakukuulutus
Valmistelija
henkilöstöjohtaja
Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hakijat
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17 § Alustuskeskustelu Enontekiön kulttuuripalkinnon 2019 myöntämisestä
Päätös
Ei päätöstä. Asian käsittely jatkuu. Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori tuo seuraavaan kokoukseen ehdotuksen kulttuuripalkinnon saajasta.
Käsittely
Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori esitteli kulttuuripalkinnon myöntämisen perusteita ja mahdollisia kulttuuripalkinnon saajaehdokkaita. Hyvinvointilautakunta kävi
aktiivista keskustelua Enontekiön kulttuuripalkinnon 2019 myöntämisestä.
Selostus
Enontekiön kunta myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon hakemuksetta yhdelle henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena valtakunnallisesti tai alueellisesti Enontekiön kannalta merkittävästä kulttuurityöstä tai –teosta.
Valmistelija
viestintä- ja kulttuurikoordinaattori
Tiedoksi
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuohjetta

Pöytäkirja
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

20.2.2020

Sivu
11

1.

18 § 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 12.2.2020 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 22 § 27.1.2020 Lausunto Lapin aluehallintovirastolle sosiaalihuollon
toimeenpanoon liittyvien tehtävien hoidosta Enontekiön kunnassa
Enontekiön kunnanhallitus
- Khall 26 § 27.1.2020 Valtuustoaloite/ Ilmaiset liput ensi kaudeksi Hetta
Hiihtomaahan
Enontekiön kunnanhallitus
- Khall 27 § 27.1.2020 Valtuustoaloite/ Ilmainen käyttövuoro koululaisille
uudelle kuntosalille
Enontekiön kunnanvaltuusto
- Kvalt 6 § 29.1.2020 Kustannuspaikan siirto/ Lasten kodinhoidon tuki
Irtisanoutumisilmoitus
-Luppokodin lähihoitajan irtisanoutuminen 1.4.2020 lukien
Valvira Dnro V/1931/2020
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö:
viranhaltijapäätökset (2 kpl) 28.1.2020 kielilisän maksamisesta kotipalvelun henkilöstölle
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Vammaisneuvoston pöytäkirja 21.1.2020 liitteineen
Vanhusneuvoston pöytäkirja 21.1.2020
Infotilaisuus ikäihmisten perhehoidosta virastotalon valtuustosalissa to 26.3.2020
klo. 13-15 (tiedote oheismateriaalina)
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori:
-Kulttuuripolun suunnittelu koulun kanssa aloitettu
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19 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Virpi Labba esitti,2009 että kunta kävisi neuvotteluja Karesuvannon kuntosaliyrittäjän kanssa, jotta myös Karesuvannon alueen asukkailla olisi mahdollisuus käyttää
kuntosalipalveluja edulliseempaan hintaan.
Oula-Matti Palojärvi esitti, että eläkeläisille myönnettäisiin alennusta kuntosalin käyttömaksuihin.
Outi Kurkela nosti esiin huolen kotona omaistaan hoitavista puolisoista ja heidän toimintakyvyn säilymisestä.
Ulla Keinovaara nosti esiin kysymyksen resurssihenkilön tarpeellisuudesta hoitotyössä.
Ulla Keinovaara nosti esiin nuorten työpaja-asian. Lautakunta keskusteli asiasta.

----------------------------------------Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.
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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: 14, 16
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 15, 17
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: 14, 16

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.
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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 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

