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§ 58
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.
Kokouskäsittely
Alpo Peltovuoma esitti pöytäkirjan tarkistajiksi Ulla Keinovaaraa ja Oula Matti
Palojärveä. Muita esityksiä ei ollut.
Päätös
Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Oula Matti Palojärvi ja Ulla
Keinovaara.
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§ 59
Katsaus Kotiseutumuseon korjaustarpeisiin
ENODno-2020-194
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Nurmi
heli.nurmi@enontekio.fi
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Selostus
Enontekiön kotiseutumuseon pihapiirissä on alueelle siirrettyjä vanhoja
hirsirakennuksia ja niissä jonkin verran vanhaa esineistöä. Museoalue ja rakennukset
ovat yleisölle avoinna kesäisin. Alueella ja päärakennuksessa järjestetään joitain
pienimuotoisia kesätapahtumia. Hyvinvointilautakunta tutustui Kotiseutumuseon
alueeseen 16.5.2019 ja keskusteli kotiseutumuseon tulevaisuuden näkymistä ja eri
vaihtoehdoista toiminnan jatkon suhteen 22.8.2019.
Palotarkastaja kartoitti tilojen, niissä sijaitsevien tulisijojen, sekä rantasaunan,
paloturvallisuutta ja soveltumista museo ja tapahtumakäyttöön.
Palotarkastuspöytäkirjaan 28.5.2019. on kirjattu useita korjaustoimenpiteitä, jotka
tulee tehdä ennen tulisijojen käyttöä. Toistaiseksi tulisijat ovat käyttökiellossa, mutta
muuten tiloja voi käyttää.
Rakennustarkastaja Arto Kantola arvioi tilojen kuntoa 5.6.2020. Sisäkatosta pudonnut
lauta ja navetan kulkusilta korjattiin, ennen museon avaamista yleisölle 30.6.2020.
Rakennuttajapalvelu Jarjotek Oy on 8.9.2020 laatinut kuntoarvion ja kustannusarvion
kotiseutumuseoiden kiinteistöjen korjaamiseksi. Arvioitu kokonaiskustannus on 102
000€.
Kiinteistöjen korjaamiseen voi hakea Museovirastolta Paikallismuseoiden
hankeavustusta, jota myönnetään maksimissaan 10 000e/vuosi, enintään kolme
vuotta peräkkäin. Neljäs peräkkäinen vuosi on joissain tapauksissa mahdollinen.
Avustus edellyttää 20% omarahoitusosuutta. Avustus on suunnattu yleishyödylliseen
museotoimintaan, eikä avustuksen myöntäjä osannut puhelinneuvottelussa 14.9.2020
sanoa, mikä tulee olemaan sen kanta, jos kiinteistöt ovat edelleen Enontekiön kehitys
Oy:n hallinnassa. Museovirasto ohjeisti kuitenkin hakemaan avustusta.
Kotiseutumuseon kiinteistöjen siirtyminen Enontekiön kehitykseltä Enontekiön
kunnan hallintaan on valmistelussa ja tullee voimaan 1.1.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Hyvinvointilautakunta esittää kotiseutumuseon kiinteistöjen korjausavustukseen
vaadittavan omarahoitusosuuden 2500€ varaamista kulttuurin vuoden 2021
talousarvioon, sekä avustuksen hakemista Museovirastolta korjauksiin.
Kokouskäsittely
Heli Nurmi esitteli lautakunnalle kotiseutumuseon korjaustarpeita ja tehtyä
kuntoarviota ja kertoi museoviraston avustusmahdollisuuksista korjauskustannuksiin.
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Lautakunta keskusteli asiasta ja keskustelun kuluessa Alpo Peltovuoma esitti, että
aloitetaan kattojen korjaukset päärakennuksen ja Vieno Kyrön rakennuksen katoista,
jotka ovat kuntoarvion mukaan heikoimmassa kunnossa.
Jari Kultima saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kotiseutumuseon kiinteistöjen
korjausavustukseen vaadittavan omarahoitusosuuden 2500 € varaamista kulttuurin
vuoden 2021 talousarvioon, sekä avustuksen hakemista Museovirastolta korjauksiin.
Mikäli avustusta ei myönnetä korjauksiin, asia tuodaan uudelleen
hyvinvointilautakunnan käsittelyyn. Hyvinvointilautakunta päätti edelleen Alpo
Peltovuoman esityksen mukaisesti ottaa kiirellisimmiksi korjauskohteiksi
päärakennuksen ja Vieno Kyrön rakennuksen katot, jotka ovat kuntoarvion mukaan
heikoimmassa kunnossa.
Tiedoksi
tekninen johtaja, kunnanhallitus

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
24.09.2020

9/2020

7 (21)

§ 60
Lähihoitajan toimen täyttäminen ja haastatteluryhmän nimeäminen/Luppokoti
ENODno-2020-204
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Selostus
Ikääntyneiden palveluyksikössä Luppokodilla on avoimena lähihoitajan toimi.
Henkilöstöjohtaja on antanut toimelle täyttöluvan sähköpostilla 15.9.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää laittaa Luppokodin avoimena olevan lähihoitajan
toimen haettavaksi.
Hyvinvointilautakunta päättää nimetä lähihoitajan valintaa varten haastatteluryhmän,
joka laatii, kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastateltuaan esityksen valinnasta
lautakunnalle. Haastatteluryhmään nimetään kaksi lautakunnan jäsentä,
henkilöstöjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö. Esitys valinnasta tuodaan
marraskuun kokoukseen.
Edelleen hyvinvointilautakunta päättää, että mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita
ei hakuajan päätyttyä ole, toimi laitetaan uudelleen haettavaksi.
Haastatteluprossessista vastaa sama haastatteluryhmä.
Kokouskäsittely
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö saapui kokoukseen tämän pykälän alussa.
Lautakunnan puheenjohtaja ehdotti keskustelun kuluessa, että päätösehdotukseen
lisätään avoinna olevan toimen hakuajan päättymisajankohdaksi 26.10.2020 klo 15.00.
Päätös
Ehdotuksen mukaan siten, että avoimen toimen hakuaika päättyy 26.10.2020 klo
15.00.
Tiedoksi
Haastatteluryhmä
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§ 61
Lähihoitajan toimen täyttäminen/ Luppokoti
ENODno-2020-98
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Selostus
Luppokodin lähihoitajan toimeen hyvinvointilautakunnan 13.8.2020 kokouksessa
valittu on ilmoittanut 27.8.2020 saapuneella sähköpostilla, että ei ota tehtävää
vastaan. Hyvinvointilautakunnan 13.8.2020, § 54 päätöksen mukaisesti lähihoitajan
toimi on laitettu uudelleen haettavaksi, hakuaika päättyi 21.9.2020 klo. 15.00.
Haastatteluprosessista vastaa aiemmin valittu haastatteluryhmä. Haastatteluryhmä
toteuttaa kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden haastattelut 22.9.-23.9.2020 ja esitys
tuodaan 24.9.2020 kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää lähihoitajan toimen valinnasta kokouksessa. Mikäli
kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ei ole, hyvinvointilautakunta päättää laittaa
lähihoitajan toimen uudelleen haettavaksi. Haastatteluprosessista vastaa sama
haastatteluryhmä.
Kokouskäsittely
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö kertoi, että avoinna olleeseen lähihoitajan toimeen
ei tullut yhtään hakemusta.
Päätös
Lautakunta päätti, että avoinna oleva lähihoitajan toimi laitetaan uudelleen
haettavaksi siten, että avoinna olevan toimen hakuaika päättyy 26.10.2020 klo
15.00. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, avoinna ollut toimi voidaan
täyttää määräaikaisesti.
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§ 62
Lähihoitajan toimen täyttäminen/ Luppokoti
ENODno-2020-98
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Selostus
Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 28.5.2020 siirtää Luppokodin kahden
lähihoitajan toimen täyttämistä koskevat valinnat, § 40 ja § 41 , seuraavaan
kokoukseen. Molemmat lähihoitajan toimea hakeneet henkilöt ilmoittivat ennen
kokousta sähköpostitse vetävänsä hakemuksensa pois. Kokouksessa 11.6.2020, § 46
hyvinvointilautakunta päätti laittaa Luppokodin lähihoitajan toimet (2 kpl) uudelleen
haettavaksi.
Hyvinvointilautakunta nimesi lähihoitajien valintaa varten haastatteluryhmän, joka
laatii, kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastateltuaan esityksen valinnasta
lautakunnalle. Haastatteluryhmään nimettiin lautakunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, henkilöstöjohtaja, vanhustenhuollon palvelupäällikkö ja
Luppokodin sairaanhoitaja. Luppokodin sairaanhoitaja oli estynyt osallistumaan, joten
haastatteluryhmäksi muodostui edellä mainittu kokoonpano pl. sairaanhoitaja.
Luppokodin lähihoitajan toimi on ollut haettavana hyvinvointilautakunnan päätöksellä
kaksi kertaa. Voimassa oleva hakuaika päättyy 21.9.2020 klo. 15.00. Haastatteluryhmä
toteuttaa kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden haastattelut 22.9.-23.9.2020 ja esitys
tuodaan 24.9.2020 kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää lähihoitajan toimen valinnasta kokouksessa. Mikäli
kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ei ole, hyvinvointilautakunta päättää laittaa
lähihoitajan toimen uudelleen haettavaksi. Haastatteluprosessista vastaa sama
haastatteluryhmä.
Kokouskäsittely
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö kertoi, että avoinna olleeseen lähihoitajan toimeen
ei tullut yhtään hakemusta.
Päätös
Lautakunta päätti, että avoinna oleva lähihoitajan toimi laitetaan uudelleen
haettavaksi siten, että avoinna olevan toimen hakuaika päättyy 26.10.2020 klo
15.00. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, avoinna ollut toimi voidaan
täyttää määräaikaisesti.
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§ 63
Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä
ENODno-2020-201
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Selostus
Luppokodin lähihoitaja on lähettänyt 14.9.2020 vanhustenhuollon palvelupäällikölle
hyvinvointilautakunnalle osoitetun sähköpostin. Lähihoitaja hakee määräaikaisesti
100% työajan muuttamista osa-aikaiseksi, 75% työajaksi ajalle 19.10.2020 - 10.1.2021.
Sähköposti on nähtävillä kokouksessa.
Enontekiön hallintosäännön 5 Luku, 49 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen
osa-aikaiseksi mukaan virka- ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää
palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Luppokodin lähihoitajalle osa-aikaisen työajan
(75%) ajalle 19.10.2020 - 10.1.2021.
Kokouskäsittely
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitteli lautakunnalle asiaa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hakija, henkilöstöjohtaja, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, palkkasihteeri
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§ 64
Sosiaalitoimen toimialan osavuosikatsaus 1-7/2020
ENODno-2020-97
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen tulee seurata talousarvion
toteutumista. Sosiaalitoimen toteuma 1-7/2020 esitellään kokouksessa.
Sosiaalitoimen toteutumisvertailu 1-7/2020 on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta merkitsee sosiaalitoimen toteuman 1-7/2020 tarkastelun
tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle ja
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta
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§ 65
Sosiaalitoimen toimialan talousarvio 2021
ENODno-2020-189
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi, Miia Ahlholm
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi, miia.ahlholm@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 27.5.2020 § 28 sosiaalitoimen vuoden
2021 talousarvioraamin 3 050 000 €. Kunnanhallitus on antanut 22.6.2020 §112
toimialoille talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeen.
Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuina kunnan
yleisistä tavoitteista.
Sosiaalitoimen v. 2021 talousarvioesitys ja BSC-korttiesitys toimitetaan lautakunnan
jäsenille ennen kokousta ja vastuuviranhaltijat ovat kokouksessa esittelemässä asiaa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
hyvinvointilautakunnan alaisen sosiaalitoimen talousarvioesityksen ja BSC-kortin
hyväksymistä vuodelle 2021.
Kokouskäsittely
Johtava sosiaalityöntekijä esitteli sosiaalitoimen toimialan talousarvion menojen
kohdentumista ja sosiaalipalveluiden talousarvioehdotuksen sisältöjä sekä
sosiaalitoimen toimialan BSC-tuloskortin tavoitteita.
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitteli ikääntyneiden yksikön talousarviota
ja sisältöjä. Käsittelyn kuluessa vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitti ikääntyneiden
yksikköön määrärahan lisäystä ikääntyneiden avopalveluihin sairaanhoitajan ja hoiva-
avustajan toimiin, joiden kustannukset ovat yhteensä 69 000 euroa. Outi Kurkela ja
Ulla Keinovaara kannattivat ikääntyneiden yksikön henkilöstölisäystä.

Päätös
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
hyvinvointilautakunnan alaisen sosiaalitoimen talousarvioesityksen ja BSC-kortin
hyväksymistä vuodelle 2021. Talousarvioesitykseen sisältyy ikääntyneiden
yksikön ikääntyneiden avopalvelujen sairaanhoitajan ja hoiva-avustajan toimien
henkilöstölisäys ja talousarvioesityksen suuruus on 3 128 093 €.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 66
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan osavuosikatsaus 1-7/2020
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-
7 / 2020 esitetään kokouksessa (oheismateriaalina).
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja
talouden 1-7/2020 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön
kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Kokouskäsittely
Henkilöstöjohtaja esitteli vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja
talouden 1-7/2020 osavuosikatsauksen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta
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§ 67
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan talousarvio 2021
ENODno-2020-199
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 §28 päättänyt vapaa-aika, nuoriso ja
kulttuuritoimialan vuoden 2021 talousarvioraamin 710 000 euroa. Kunnanhallitus on
antanut 22.6.2020 §112 toimialoille talousarvion ja - suunnitelman 2021- 2023
laadintaohjeen. Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet
johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan BSC-
korttiesitys on käsitelty toimialan henkilöstön kesken 11.9. ja 15.9.2020. Vuoden 2021
talousarvioesitys ja BSC- kortti (tehtävät ja tavoitteet) oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
hyvinvointilautakunnan alaisen vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan
talousarvioesityksen ja BSC- kortin hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle
2021.
Kokouskäsittely
Henkilöstöjohtaja esitteli toimialan vuoden 2021 talousarvion ja BSC-tuloskortin.

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
24.09.2020
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§ 68
Lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023
ENODno-2020-95
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Kunnanhallituksen hyväksymän investointisuunnitelman valmisteluprosessin mukaan
lautakunnilta pyydetään lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta.
Investointisuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-
2023.
Kokouskäsittely
Henkilöstöjohtaja esitteli investointisuunnitelman vuosille 2021-23.
Hyvinvointilautakunta keskusteli investointisuunnitelmaluonnoksesta.Lautakunnan
puheenjohtaja esitti, että investointisuunnitelmaan lisätään kotiseutumuseon
kattoremontti. Alpo Peltovuoma kannatti esitystä.

Päätös
Hyvinvointilautakunta lausuu investointiluonnokseen vuosille 2021-23 seuraavaa:
-Hyvinvointilautakunta esittää, että Hetan hyvinvointikeskuksen/monitoimitalon
suunnittelua jatketaan ja investoinnit ( (0,1 milj euroa ja 4 milj. euroa) sisällytetään
vuosien 2021-2023 investointisuunnitelmaan.
-Hyvinvointilautakunta esittää, että sähköisen asiakastietojärjestelmän hankinta (80
000 e) ikääntyneiden palveluihin/vanhustenhuoltoon sisällytetään vuoden 2021
investointisuunnitelmaan
-Hyvinvointilautakunta esittää, että investointisuunnitelmaan lisätään
uutena kohteena vuosille 2021-2023 kotiseutumuseon kattoremonttia varten 22 000
euroa.
-Hyvinvointilautakunta pitää tärkeänä Kilpisjärven monitoimitalon aitaa ja esittää, että
investointi (30 000 euroa) sisällytetään vuoden 2021 investointisuunnitelmaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
24.09.2020
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§ 69
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valviran päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Pharmac
Finland Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Pharmac
Finland Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Conerod Oy c/o Silmäasema Fennica Oy,
Silmäasema Rekka, liikkuva yksikkö
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisääminen/ Medical Revolution Oy, PMP Rescue
Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo8/2020/ Sosiaali- ja terveysministeriön suositus
kunnille ja kuntayhtymille, Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirusinfektioon liittyvän
tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannukset
Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 9/2020/ Toimeentulotuen myöntäminen
kasvomaskeihin
Attendo, hintojen tarkistaminen 1.1.2021 alkaen
Lähihoitajan työstä irtisanoutuminen
Ohjaajan toimesta irtisanoutuminen
Vanhusneuvoston pöytäkirja 25.8.2020
Vanhusneuvoston 25.8.2020 pöytäkirjan ote 16 § Vie vanhus ulos -kampanja
Vanhusneuvoston 25.8.2020 pöytäkirjan ote 17 § Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -
hankkeen kehittämispäivä
Aluehallintovirasto päätös 31.8.2020 LAAVI/412/2019
Kotipalvelun palvelutyytyväisyyskysely toteutettu 04/20
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
24.09.2020

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
24.09.2020
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§ 70
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ulla Keinovaara pitää tärkeänä, että Hetan monitoimitalon suunnittelutyötä jatketaan.
Ulla Keinovaara tiedustelee, miten yhteistyö Enontekiön kunnan ja SamiSosterin
kanssa jatkuu vuonna 2021. Johtava sosiaalityöntekijä kertoi SamiSoster ry:n kanssa
pidetyn yhteistyökokouksen kuulumiset ja kunnan kanssa tehtävän yhteistyön
sisällöistä.
Lautakunta päätti, että hyvinvointilautakunnan 8.10.2020
suunniteltu kokous siirretään pidettäväksi 22.10.2020 klo 14.00.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
24.09.2020
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Muutoksenhakukielto
§58, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70
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.

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
24.09.2020

9/2020

20 (21)

Oikaisuvaatimus
§59, §60, §61, §62, §63
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.

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
24.09.2020
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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.

