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§ 20
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.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Norrgård ja Keijo Parviainen.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäpykälän kera. Kokouksessa alussa mukana
ja esittelijänä paikalla kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Kolehmainen (§ 21-22)
ja kokouksen lopussa vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm (§ 26).
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Hyvinvointilautakunta, § 8,17.02.2022
Hyvinvointilautakunta, § 21, 24.03.2022
§ 21
Kirjastovirkailijan tehtävän täyttäminen 2022
ENODno-2022-48
Hyvinvointilautakunta, 17.02.2022, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Kolehmainen
heli.kolehmainen@enontekio.fi
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Seloste
Enontekiön kirjastossa työskentelee kirjastotyössä ja asikaspalvelutehtävissä yksi
kokoaikainen ja yksi 60% kirjastovirkailija. Laki yleisistä kirjastolaki edellyttää (17§),
että kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta
ja muuta henkilöstöä.
Enontekiön kirjastossa avautuu eläkkeelle siirtymisen vuoksi kokoaikainen
kirjastovirkailijan tehtävä toukokuussa 2022. Henkilöstöjohtaja on myöntänyt toimelle
täyttöluvan.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Hyvinvointilautakunta päättää laittaa kirjastovirkailijan tehtävän haettavaksi.
Haastatteluryhmäksi nimetään hyvinvointilautakunnan pj, kulttuuri- ja
viestintäkoordinaattori ja kirjastovirkailija. Haastatteluryhmä haastattelee
kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ja haastatteluryhmän esitys tuodaan
hyvinvointilautakunnan päätettäväksi maaliskuun kokoukseen. Mikäli
kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa kulttuuri-
ja viestintäkoordinaattorin laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Hyvinvointilautakunta, 24.03.2022, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Kolehmainen
heli.kolehmainen@enontekio.fi
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Seloste
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Enontekiön kunnankirjaston kirjastovirkailijan tehtävä on ollut haettavana 6.3.2022 klo
23 saakka. Hakuaikana saapui 10 hakemusta. Haastatteluryhmä
(hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori ja
kirjastovirkailija) haastatteli neljää hakijaa.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Hyvinvointilautakunta valitsee kirjastovirkailijan toistaiseksi voimassa olevaan
tehtävään ********* ja varalle *********. Mikäli valittu ei ota tehtävää vastaan,
hyvinvointilautakunta valtuuttaa kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin laittamaan
tehtävän uudelleen haettavaksi.
Kokouskäsittely
Heli Kolehmainen esitteli hakijavertailun ja perustelut valinnalle. Lautakunta keskusteli
hakijoista ja kelpoisuusehdoista. Keijo Parviainen teki haastatteluryhmän esityksestä
poikkeavan esityksen, niin että kirjastovirkailijan tehtävään valittaisiin Sanna
Alamattila. Ulla Keinovaara kannatti Keijo Parviaisen esitystä. Valinnasta äänestettiin.
JAA (Pirita Peltonen, varalta Anni Kilpinen) ääniä viisi (5) Satu-Marja Eira-Keskitalo,
Heikki Järvistö, Lydia Heikkilä, Marko Keskitalo ja Sari Norrgård. EI (Sanna Alamattila)
ääniä kaksi (2) Ulla Keinovaara ja Keijo Parviainen. Puheenjohtaja totesi, että Pirita
Peltonen valitaan kirjastovirkailijaksi, ja varalle Anni Kilpinen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Esteellisyys
Helinä Hautamäki
Tiedoksi
Hakijat, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri
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§ 23
Kuntasitoumuspyyntö VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle
ENODno-2022-113
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Oheismateriaali
1 VASA kuntasitoumus
2 VASA Lapin hyvinvointialue hankesuunnitelma Liite 6 (1)
3 VASA Lappi Hakulomake rff
4 Liite 5 VASAhanke Lappi Talousarvio 2022
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhtymien
sitoumusta VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle: Palvelujen ja
ennaltaehkäisevien toimien vahvistamisen ja kehittämisen suunnitelmat vuosille 2023-
2025 hankkeeseen osallistumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hankkeen,
jonka tavoitteet jakautuvat kolmen investointikokonaisuuden alle:
Investointi 1:ssä selvitetään heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien
asiakasryhmien hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä laaditaan
kehittämissuunnitelma vuosille 2023-2025. Lisäksi vuonna 2022 jalkautetaan
digitaalisia palvelumalleja ja edistetään niiden käyttöönottoa.
Investointi 2:ssa osallistutaan hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin
kansalliseen suunnitteluun ja sen edellyttämään tiedonkeruu- ja
määrittelytyöhön. Konseptin alueellista toimeenpanoa edistetään jo vuoden
2022 aikana.
Investointi 4:ssa tehdään kansallista yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen kanssa osallistumalla asiakaspalautteen keräämisen suunnitteluun,
määrittelyyn ja pilotointiin sekä toteuttamalla Lapin hyvinvointialueen
kypsyystason arviointi, digitaalisten palvelujen nykytilan kuvaus ja
toimeenpanosuunnitelman valmistelu.
Hanketta hallinnoi Kolpeneen kuntayhtymä ja toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus yhdessä Lapin hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 1 806 340 euroa. Valtionavustus kattaa tästä 100 prosenttia eli
omarahoitusosuutta ei tarvita. Hanke koskee kaikkia Lapin kuntia ja molemmat
sairaanhoitopiirit ovat mukana.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Enontekiön hyvinvointilautakunta päättää, että Enontekiö sitoutuu
osallistumaan VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle: Palveluiden ja
ennaltaehkäisevien toimien vahvistamisen ja kehittämisen suunnitelmat vuosille 2023–
2025-hankkeeseen.
Kokouskäsittely
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Hyvinvointilautakunnan jäsenet keskustelivat hankehakemuksesta. Kritiikkiä esitettiin
STM:n suuntaan ja hanketta hakeneelle Kolpeneen palvelukeskukselle siitä, tuoko
laaja kehittämishanke jotakin konkretiaa Enontekiölle, kun hankeasiakirjoista ei käy
ilmi, että konkreettisia tulostavoitteita olisi asetettu. Lisäksi pohdittiin, miten iso
hankerahoitus jakautuu paikallisesti eri puolille Lappia. Kehittämisen teemoista
lautakunnan jäsenet painottivat, että heikompiosaisten palvelujen turvaaminen ja
digitalisaation käyttöönotto ovat tärkeitä Enontekiölle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan edellyttäen, että Enontekiö saa hankerahoituksen avulla sote-
toimialalle konkreettisia kehittämistoimia ja voimavaroja heikossa asemassa olevien
kansalaisten palvelujen turvaamiseksi vuosina 2023-2025.
Tiedoksi
Kolpeneen palvelukeskuksen ky
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§ 24
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Luova
Lääkärit Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Mehiläinen Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/
Plastikkakirurgia Helena Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Oulun Sydänkeskus Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Tiki Ventures
Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Medical Revolution Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Saaristolääkärit Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Stella Kotipalvelut Oy
Kunnanvaltuuston 2.2.2022 pöytäkirjan ote § 4 Sosiaalitoimen ylitysanomus vuoden
2021 budjettiin
Kunnanhallituksen 15.2.2022 pöytäkirjan ote § 44 Lisäpykälä: Vanhusneuvoston
nimeäminen toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallituksen 1.3.2022 pöytäkirjan ote § 47 Asiakasmaksusaatavien poisto 1/2022
Kunnanhallituksen 1.3.2022 pöytäkirjan ote § 48 Asiakasmaksusaatavien poisto 1/2021
Vammaisneuvoston pöytäkirja 24.2.2022
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
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§ 25
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Heikki Järvistö nosti esille, että Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja
Tapani Melaluoto on ilmaissut valmiutensa vierailla Enontekiöllä ja muissa
hyvinvointialueen kunnissa. Hyvinvointilautakunta keskusteli vierailukutsun
esittämisestä, ja kannatti Tapani Melaluodon kutsumista Enontekiölle. Heikki Järvistö
valmistelee kutsua esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kautta kuitenkin niin, että vierailun
aikana aluehallituksen puheenjohtajalla olisi mahdollisuus tavata sekä enontekiöläisiä
ihmisiä että Enontekiön virkamiehiä ja päättäjiä.
Sari Norrgård kysyi, eteneekö Hyvinvoiva kuntalainen työllisyyshanke. Kylissä
odotetaan hankkeen taholta käyntejä, ja työllisyyttä edistävien toimien
käynnistymistä. Ulla Keinovaara muistutti, että kylätalkkaritoimintaa odotellaan
käynnistyväksi, ja mahdollisista palvelumaksuista tulisi tehdä viisas päätös, niin ettei
hanke pysähdy asiakasmaksuihin. Lautakunnassa keskusteltiin työllisyyshankkeesta,
ja päädyttiin esittämään hankkeesta vastaaville, että työllisyyshanke järjestäisi
Enontekiön kylissä avoimet keskustelutilaisuudet piakkoin, ja informoisi aktiivisesti
hankkeen etenemisestä Enontekiön Sanomissa ja muilla viestintäkanavilla.
Ulla Keinovaara kysyi onko Enontekiön hyvinvointikeskuksen
rakentamishanke edennyt. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja kertoi, että
rakentamishankkeen ohjausryhmä on käynyt katsomassa mahdollisia
rakennuspaikkoja, ja aikomuksena on avata kuntalaisten nähtäväksi ja
kommentoitavaksi rakentamissuunnitelmat.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi, ja toimenpiteitä varten.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Hyvinvoiva kuntalainen -työllisyyshankkeen työntekijät
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§ 26
LISÄPYKÄLÄ: Vastaavan sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen
ENODno-2022-122
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.3.2022 (§ 67) päättänyt perustaa
hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti vanhainkoti Luppokodille vastaavan
sairaanhoitajan viran sekä vahvistaa viran kelpoisuusehdoiksi sairaanhoitajan
tutkinnon (AMK) sekä työkokemusta terveydenhuoltoalan esihenkilö- ja/tai
asiantuntijatehtävistä vähintään 1 vuosi. Saamen kielen taito luetaan hakijalle
eduksi.
Enontekiön hallintosäännön 5. luvun 39 § mukaan viran tai virkasuhteen julistaa
haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
Henkilöstöjohtaja on myöntänyt viralle täyttöluvan (Hallintosääntö, 5. luku 40 §).
Rekrytointiprosessista vastaa vanhustenhuollon palvelupäällikkö.

Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää julistaa Luppokodin vastaavan sairaanhoitajan viran
haettavaksi kunnanhallituksen vahvistamien kelpoisuusehtojen mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta päättää, että viran täyttämisessä käytetään rekrytointilisää
(200€/kk) koeajalla (6 kk).
Hyvinvointilautakunta nimeää haastatteluryhmään hyvinvointilautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, Luppokodin sairaanhoitajan ja
vanhustenhuollon palvelupäällikön. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat
haastatellaan, ja haastatteluryhmän esitys tuodaan hyvinvointilautakunnan
päätettäväksi.
Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa
vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävä uudelleen haettavaksi.
Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko.
palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Henkilöstöjohtaja
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Muutoksenhakukielto
§24, §25
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
§21, §23, §26
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.

