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§ 36
Kokouksen järjestäytyminen
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
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Hyvinvointilautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi
hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Edelleen hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
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§ 37
Kotipalvelun sairaanhoitajan toimen täyttäminen 2022
ENODno-2022-173
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Kotipalvelun sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana 9.5.2022 klo 12.00 asti.
Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija.
Haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, hyvinvointilautakunnan vpj ja
vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastattelivat hakijan 13.5.2022.
Yhteenveto hakijasta oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää valita kotipalvelun sairaanhoitajan toimeen
sairaanhoitaja xxxx.
Tiedoksi
Hakija, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri
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§ 38
Latu- ja kuntopolkureitin maanrakennusurakan toteuttajan valinta
ENODno-2022-154
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Enontekiön kunta haki lähivirkistysalueiden perusparannuksiin avusta Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (jäljempänä ELY-keskus). ELY-keskus on
myöntänyt päätöksellään, UUDELY/13406/ 2020, 1.3.2021 Latu-, kuntopolku- ja
pyöräreittien perusparannus-hankkeelle avustusta enintään 50 prosenttia avustuksen
käyttötarkoituksen mukaisiin hyväksyttäviin kustannuksiin. Avustus ei sisällä
arvonlisäveron osuutta.
Avustusta haettiin valaistun latu- ja kuntopolkureitin kunnostamiseksi. Hanke on
yleishyödyllinen, tukee mahdollisimman suuren käyttäjäjoukon ulkoilua, ja on helposti
kaikkien saavutettavissa. Reitistö sijaitsee Hetan kuntakeskuksessa koulujen,
päiväkodin ja urheilukentän välittömässä läheisyydessä. Hanke täydentää jo olemassa
olevia virkistyskäyttöön liittyviä palvelurakenteita ja mahdollistaa reittien
ympärivuotisen käytön.
Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 106 000 euroa, joista avustuksen
osuus on 53 000 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat kaikki
hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. Hankesuunnitelmassa mainitut ylläpito-
ja huoltotyöt tarkoittavat reittien kunnostamiseen liittyvää työtä.
ELY-keskus edellyttää, että kaikista vähintään 30 000 euroa arvoisista hankinnoista
pyydetään tarjous useammalta kuin yhdeltä tavaran tai palveluntoimittajalta.
Kustannusarvioon on laskettu seuraavat menokohdat; palkat 30 000 euroa, laitteet ja
tarvikkeet 39 200 euroa, ulkopuoliset palvelut 20 000 euroa ja muut kulutusmenot 16
800 euroa. Kokonaiskustannusarvion ollessa tällöin yhteensä (ilman alv:a) 106 000
euroa.
Kunnan rahoittama osuus enintään 53 000 euroa katetaan henkilöstökustannuksilla,
kahden työntekijän palkkakustannukset, sekä laitteet ja tarvikkeet kustannuksista,
jotka on hyväksytty Enontekiön kunnan omavastuuosuudeksi.
UUDELY/13406/2020 1 (2) on 10.01.2022 päätöksellään hyväksynyt hakijan
tukikelpoisia kustannuksia yhteensä 28 032,63 lähivirkistysalueiden ja viheralueiden
kunnostamisen ja kehittämisen hankkeen avustuksista. Päätöksellä maksetaan tukea
avustuspäätöksen mukaisesti 14 016,32 €. Avustuksen viimeinen erä on haettava
maksuun 30.09.2022 mennessä.
Hankkeen perusparannuksen maanrakennusurakasta pyydettiin tarjoukset neljältä (4)
toimittajalta. Maansiirtotöiden tarjousten jättöaika oli 4.5.2022 klo 12 mennessä,
johon mennessä oli kolme (3) toimittajaa jättänyt tarjouksen. Tarjoukset ovat
nähtävillä kokouksessa.
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Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta hyväksyy halvimman kelpoisuusehdot täyttävän Mäntyvaara Ky:
n tarjouksen Latu-, kuntopolku- ja pyöräreittien perusparannushankkeen
maanrakennusurakan toteuttajaksi.
Tiedoksi
Tarjouksen tehneet
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§ 39
Lausunto vammaisneuvostolle vammaisten asumisesta ja kuntoutusohjauksesta
ENODno-2022-168
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Vammaisneuvosto on pyytänyt hyvinvointilautakunnalta selvitystä vammaisten
kuntalaisten lähivuosien asumistarpeista ja asuntotarjonnasta sekä suunnitelman
laatimista asumisharjoittelun toteuttamiseksi. Lisäksi vammaisneuvosto on pyytänyt
hyvinvointilautakunnalta lausuntoa vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan
tarpeesta. Vammaisneuvosto on vaatinut esittämiinsä asioihin kirjallista vastinetta
1.6.2022 mennessä, että voi seurata niiden vaikuttavuutta.
Johtava sosiaalityöntekijä kokoaa lautakunnan kokoukseen selvityksen.
Ehdotus
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Vammaisneuvosto
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§ 40
Oikaisuvaatimus täydentävästä toimeentulotukipäätöksestä
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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§ 41
Ilmoitusasiat
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Smart Diagnostiikka Oy c/o Oulun Sydänkeskus Oy, Kainuun
keskussairaala
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva rokotuspiste (DOR-537)
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Lahden
Ensihoitopalvelu Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Adxto Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva rokotuspiste (CTI-93)
Vanhusneuvoston pöytäkirja 5.4.2022
Vammaisneuvoston pöytäkirja 7.4.2022
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
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Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
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