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§ 76
Kokouksen järjestäytyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
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 nähtävilläpitoa 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.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Hyvinvointilautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi
hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Edelleen hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiiin Jenni Peteri ja Jari Kultima.

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020
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§ 77
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri osavuosikatsaus 1-9 2020
ENODno-2020-122
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Hyvinvointilautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen
alaisuuteen. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja talouden toteuma 1-
9 / 2020 esitetään kokouksessa (oheismateriaalina).
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja
talouden 1-9 / 2020 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön
kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Kokouskäsittely
Henkilöstöpäällikkö esitteli vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan
osavuosikatsauksen 1-9 2020.
Päätös
Ehdotuksen mukaan
Tiedoksi
Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020
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§ 78
Sosiaalitoimen toimialan osavuosikatsaus 1- 9/2020
ENODno-2020-97
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen tulee seurata talousarvion
toteutumista. Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-9/2020 esitellään kokouksessa.
Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-9/2020 on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta merkitsee sosiaalitoimen osavuosikatsauksen 1-9/2020
tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle ja
tarkastuslautakunnalle.
Kokouskäsittely
Miia Ahlholm saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa.
Johtava sosiaalityöntekijä esitteli sosiaalitoimen osavuosikatsauksen 1-9/2020.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020
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§ 79
Sosiaalitoimen ylityshakemus vuoden 2020 budjettiin
ENODno-2020-264
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut sosiaalitoimen menoihin 2020 vuodelle
3 023 000 €. Toteutuman 1-19/2020 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan
toteutuma olisi 3 126 000€ eli valtuuston varaama määräraha tulisi ylittymään 103
000 €. Tilinpäätösennusteeseen voi tulla vielä muutoksia loppuvuoden aikana.
Tilinpäätösennusteen ylittymisen perusteet
-Toimintatuotot jäävät noin 9 000 e arvioitua pienemmäksi. Myyntituotot mm
kotikuntakorvaukset ovat olleet arvoitua suuremmat, kun taas asiakasmaksutuotot
ovat olleet arvioitua pienemmät, asiakasmaksutuloja on tullut vähemmän kuin
talousarviossa on ennakoitu. Sosiaalitoimessa maksutuottojen arviointi etukäteen on
haastavaa, koska maksutuottojen suuruus riippuu asiakkaiden tulotasosta ja siitä,
kuinka paljon palvelua tarvitaan. Maksutuottoihin vaikuttaa myös
koronavirusepidemia, jonka vuoksi joitakin palveluja on keskeytetty tai rajoitettu.
-Aineet, tarvikkeet ja tavaraostot ylittyvät noin 55 000 euroa. Ylitys johtuu
hoitotarvikkeiden, suojavarusteiden ja lääkkeiden kustannuksista.
-Avustusten osalta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvat Kelan laskuttavat
työmarkkinatuen kulut ylittyvät syyskuun lopun toteuman perusteella arvioituna noin
80 000 euroa. Koronaepidemian vuoksi työllisyyttä edistävien palvelujen järjestäminen
(mm työelämävalmennus, kuntouttava työtoiminta, työharjoittelut) on ollut haastavaa
ja työmarkkinatuen kuluihin sisältyy pienyrittäjille koronaepidemian vuoksi maksettu
työttömyyskorvaus. Täydentävä toimeentulotuki ylittyy noin 6000 euroa.
-Toteuman 1-9/2020 perusteella arvioituna henkilöstökulut jäävät noin 46 000 euroa
arvioitua pienemmiksi johtuen sosiaalityöntekijän rekrytointihaasteista ja
koronavirusepidemian aiheuttamista toimintojen keskeytyksistä ja työntekijöiden
uudelleensijoitteluista. Säästöt henkilöstökuluissa eivät kuitenkaan riitä kattamaan
toimintakuluista aiheutunutta ylitystä
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta hakee 103 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2020
budjettiin.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020
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§ 80
Hakemus palkattomasta opintovapaasta
ENODno-2020-242
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Selostus
Luppokodin hoitaja on tehnyt 14.10.2020 webTallennus -järjestelmässä sähköisen
hakemuksen sekä lähettänyt 16.10.2020 sähköpostitse hakemuksen palkattomasta
opintovapaasta ajalle 1.1.2021-31.5.2021. Henkilölle on aiemmin myönnetty samaan
opintokokonaisuuteen liittyen palkatonta opintovapaata ajalle 1.10.2020-31.12.2020.
Enontekiön voimassa olevan hallintosäännön mukaan (5 luku Toimivalta
henkilöstöasioissa, 43 §) virkavapauden ylittäessä 6 kuukautta tai sen jatkuessa uuden
hakemuksen perusteella, on asia ao. lautakunnan tai kunnanhallituksen päätettävä
henkilöstöohjeen linjausten mukaisesti.
Kunnan henkilöstöohje (kohta 11, Muut virka- ja työvapaat) korostaa, että pidempiä
harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia/työlomia voidaan myöntää, mikäli
edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat on pidetty ja mahdollisia
säästövapaita ei ole pitämättä.
Edelleen henkilöstöohje linjaa (kohta 11.8) seuraavaa:
Päätoimisella (säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa)
viranhaltijalla/ työntekijällä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata
saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta.
Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjallisesti työnantajalta
vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.
Enontekiön kunta ei maksa opintovapaan ajalta palkkaa.
Opintovapaan tarkemmat säädökset on kirjattu opintovapaalakiin ja –asetukseen.
KvTes:n mukaan harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-
/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen
myöntämään. Koulutusta varten myönnettävästä työ-/virkavapaasta on kunnallisen
henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus.
Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä
aikana.
Sijaisjärjestelyistä on sovittu suullisesti hakemuksessa esitetylle ajankohdalle.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020
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Johtava sosiaalityöntekijä muutti esitystään kokouksen aikana ja esittää, että
hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön
tekemään päätöksen Luppokodin hoitajan palkattoman opintovapaan
myöntämisestä ja tuomaan päätöksen tiedoksi joulukuun hyvinvointilautakuntaan.
Kokouskäsittely
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö oli paikalla asiantuntijana ja esitteli asiaa.
Käsittelyn aikana tuli ilmi, että ennen päätöksen tekemistä on tarpeen tehdä vielä
henkilöstöohjeen mukaisia lisäselvityksiä liittyen hakijan vuosilomiin ja
säästövapaisiin.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön
tekemään päätöksen palkattoman opintovapaan myöntämisestä ja tuomaan
päätöksen tiedoksi joulukuun hyvinvointilautakunnan kokoukseen.
Tiedoksi
Hakija, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, henkilöstöjohtaja

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020
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§ 81
Lähihoitajan toimen täyttäminen / Luppokoti
ENODno-2020-204
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Selostus
Ikääntyneiden palveluyksikössä Luppokodissa on ollut haettavana lähihoitajan toimi
26.10.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemuksia saapui yhteensä 6, joista
kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli 4. Yksi hakemus saapui hakuajan päätyttyä, eikä
voida hakuprosessissa ottaa huomioon. Yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija peruutti
osallistumisensa haastatteluun 2.11.2020 saapuneella sähköpostiviestillä.
Hyvinvointilautakunnan nimeämä haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, vpj,
henkilöstöjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastattelivat
kelpoisuusehdot täyttävät hakijat 2.11.2020.
Yhteenveto hakijoista on nähtävillä kokouksessa. Yhteenveto tulee julkiseksi
valintapäätöksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että lähihoitajan toimeen Luppokodille
valitaan lähihoitaja Suvi Ranta. Suvi Ranta täyttää kelpoisuusehdot ja on haastattelun
sekä työkokemuksen perusteella soveltuva tehtävään.
Hyvinvointilautakunta päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Kokouskäsittely
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö kertoi lautakunnan jäsenillle haastatteluryhmän
suorittamista haastatteluista.

Päätös
Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkistetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Hakija, palkkahallinto Sarastia, palkkasihteeri, henkilöstöjohtaja

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020

11 (21)

§ 82
Lähihoitajan toimen täyttäminen / Luppokoti
ENODno-2020-98
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Selostus
Ikääntyneiden palveluyksikössä Luppokodissa on ollut haettavana lähihoitajan toimi
26.10.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemuksia saapui yhteensä 6, joista
kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli 4. Yksi hakemus saapui hakuajan päätyttyä, eikä
voida hakuprosessissa ottaa huomioon. Yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija peruutti
osallistumisensa haastatteluun 2.11.2020 saapuneella sähköpostiviestillä.
Hyvinvointilautakunnan nimeämä haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, vpj,
henkilöstöjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastattelivat
kelpoisuusehdot täyttävät hakijat 2.11.2020.
Yhteenveto hakijoista on nähtävillä kokouksessa. Yhteenveto tulee julkiseksi
valintapäätöksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että lähihoitajan toimeen Luppokodille
valitaan lähihoitaja Juha Mäkelä. Juha Mäkelä täyttää kelpoisuusehdot ja on
haastattelun sekä työkokemuksen perusteella soveltuva tehtävään.

Kokouskäsittely
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitteli lautakunnalle yhteenvedon
haastatteluryhmän suorittamista haastatteluista ja hakijoiden opiskelu-
ja työhistoriasta.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hakijat, palkkasihteeri, henkilöstöjohtaja

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020
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§ 83
Lähihoitajan toimen täyttäminen / Luppokoti
ENODno-2020-98
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Selostus
Ikääntyneiden palveluyksikössä Luppokodissa on ollut haettavana lähihoitajan toimi
26.10.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemuksia saapui yhteensä 6, joista
kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli 4. Yksi hakemus saapui hakuajan päätyttyä, eikä
voida hakuprosessissa ottaa huomioon. Yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija peruutti
osallistumisensa haastatteluun 2.11.2020 saapuneella sähköpostiviestillä.
Hyvinvointilautakunnan nimeämä haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj,
hyvinvointilautakunnan vpj, henkilöstöjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
haastattelivat kelpoisuusehdot täyttävät hakijat 2.11.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että lähihoitajan toimeen Luppokodille
valitaan lähihoitaja Henna Mäkelä. Henna Mäkelä täyttää kelpoisuusehdot ja on
haastattelun sekä työkokemuksen perusteella soveltuva tehtävään.

Kokouskäsittely
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitteli lautakunnalle yhteenvedon
haastatteluryhmän suorittamista haastatteluista ja hakijoiden opiskelu-
ja työhistoriasta.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hakija, palkkasihteeri, henkilöstöjohtaja

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020
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§ 84
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ EMA Finland Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Silmäasema Optiikka Oy, c/o Silmäasema Espoo, Olari
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Outloud Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Terapiapaja
Aluehallintoviraston päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttaminen/ Lappica Oy
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020

14 (21)

§ 85
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Henkilöstö :
§ 1 Kielilisän myöntäminen toimenhaltijalle, 30.10.2020
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei
hyvinvointilautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä olevaan viranhaltijapäätökseen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

11/2020
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§ 86
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Merkitään tiedoksi lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat.
Kokouskäsittely
Jaakko Alamattila esittää, että hyvinvointilautakunta selvittää, onko
Enontekiön kunnan vuokra-asunnoissa mahdollisuuksia järjestää soluasuntoja
työntekijöille.
Oula Matti Palojärvi tuo esiin mahdollisuuden vuokrata isompia asuntoja kimppa-
asunnoksi, yhteisölliseksi soluasumiseksi ja esittää, että selvitetään mahdollisuuksia.
Oula Matti Palojärvi tuo esiin myös mahdollisuuden yksityisten asuntojen
kartoittamiseen sivukylillä
Outi Kurkela esittää, että lautakunta selvittää, millä keinoilla sivukylissä asuvia
ikääntyviä ihmisiä saadaan tulemaan Hetan kuntosaliin esimerkiksi viikoittain.
Lautakunta keskusteli rekrytointiin liittyvistä haasteista.
Taru Mäkitalo poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 16.30.
Päätös
Merkitään tiedoksi seuraavat lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat:
Jaakko Alamattila esittää selvittäväksi, onko Enontekiön kunnan vuokra-asunnoista
mahdollisuuksia järjestää soluasuntoja työntekijöille.
Oula Matti Palojärvi esittää, että selvitetään mahdollisuuksia vuokrata isompia
asuntoja kimppa-asunnoksi usealle vuokralaiselle. Oula Matti Palojärvi esittää
myös yksityisten, vuokrattavissa olevien asuntojen kartoittamista sivukylillä.
Outi Kurkela esittää, että hyvinvointilautakunta selvittää mahdollisia keinoja
tukea sivukylissä asuvien ikääntyvien ihmisten kulkemista
Hetan kuntosalilla esimerkiksi viikoittain.
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§ 87
Hyrylän määräaikaisen osa-aikaisen avustajan toimen muuttaminen pysyväksi toimeksi
ENODno-2020-241
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyrylän toimintakeskuksessa on määräaikaisessa osa-aikaisessa (77 %)
työsuhteessa henkilökohtainen avustaja aj. 26.8.2019-30.11.2019. Perusteena
määräaikaisuudelle on ollut avustajatoiminnan kokeiluluonteisuus
määräaikaisena kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen avustajan tarvetta on arvioitu
ja kokeilua on jatkettu elokuun 2020 loppuun. Kokeilujaksojen perusteella on todettu,
että avustajan tarve jatkuu ja toiminnan vakinaistamiselle on perusteet. Avustajan
työsuhdetta on jatkettu edelleen määräaikaisena vuoden 2020 loppuun.
Määräaikaisia työsuhteita on yhdenjaksoisesti useita peräkkäin (26.8.2019-30.11.2019
ja 1.12.2019-31.8.2020 ja 1.9.2020-31.12.2020), jolloin työsuhde tulisi katsoa
toistaiseksi voimassa olevaksi.
Avustajan sijoituspaikka on toimintakeskus Hyrylä ja työtehtävät kuuluvat
sosiaalitoimen toimialalle. Työsuhteen muuttamisella toistaiseksi voimassa olevaksi ei
ole taloudellisia vaikutuksia budjettiin, koska tehtävään on jo varattu määräraha
tulevan vuoden budjettiin.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta toteaa, että Hyrylän määräaikainen osa-aikainen (77%)
avustajan toimi on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2021 lukien. Hyvinvointilautakunta
toteaa, että Hyrylän määräaikaisessa osa-aikaisessa toimessa olevan henkilön ( Pirjo
Leppäjärvi) työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva.

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hyrylän avustaja, palkkasihteeri, henkilöstöjohtaja
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Muutoksenhakukielto
§77, §78, §79, §86
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§76, §84, §85
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Oikaisuvaatimus
§80, §81, §82, §83, §87
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta,
Hyvinvointilautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

