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Heikki Järvistö
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§ 101
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.
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty 14.10.2021 sähköisesti.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hyvinvointilautakunnan
jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Edelleen hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Keinovaara ja Unto Kultima.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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§ 102
Enontekiön kunnan liittyminen Lapin lastenkulttuuriverkostoon
ENODno-2021-394
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Nurmi
heli.nurmi@enontekio.fi
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Seloste
Lapin lastenkulttuuriverkosto edistää lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden
saavutettavuutta ja saatavuutta sekä alueellista yhteistyötä. Verkoston osaamisalueita
ovat sarjakuva, saamelainen lastenkulttuuri sekä lastenkulttuurin kehittäminen haja-
asutusalueella. Lapin lastenkulttuuriverkosto toimii yhteistyössä valtiollisten,
kunnallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Moniammatillinen yhteistyö
luo uusia toimintatapoja ja tuo taide- ja kulttuuritoiminnan luontevaksi osaksi lasten ja
nuorten hyvinvointia edistävää työtä.
Lapin lastenkulttuuriverkoston jäsenenä Enontekiön kunta voi tarjota lapsille ja
nuorille laadukasta, kohtuuhintaista ja itselle mieluista taide- ja kulttuuritoimintaa
sekä mahdollisuuksia kokeilla erilaisia taide- ja kulttuuriharrastuksia nykyistä
paremmin. Opetus ja kulttuuriministeriön tukee yleisavustuksella Lapin
lastenkulttuuriverkoston toimintaa. Rahoitus kohdentuu verkostoon kuuluville
kunnille omarahoitusosuuden mukaisesti prosenttiosuuksilla. Jäsenkunnan
omarahoitusosuus muodostuu kunnan lastenkulttuuriin käyttämästä summasta, joka
raportoidaan verkostolle vuosittain. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Inari, Kemi,
Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi, Saamelaiskäräjät, Savukoski, Sodankylä ja Tornio.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Enontekiön kunta liittyy Lapin lastenkulttuuriverkostoon vuoden 2022 alusta.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Lapin lastenkulttuuriverkosto
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§ 103
Kotiseutumuseon kattoremontin tekijän valinta
ENODno-2021-321
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Nurmi
heli.nurmi@enontekio.fi
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Seloste
Hyvinvointilautakunta käsitteli kotiseutumuseon kiinteistöjen kattojen korjaamista
24.9.2020, jonka jälkeen kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori on hakenut Hätäsen-talon
ja Vieno Kyrön -pirtin vesikattojen korjaukseen Museoviraston avustusta
paikallismuseoille. Remonttiin on myönnetty Museoviraston avustus 6000€, joka tulee
käyttää 31.12.2022 mennessä. Avustuksella tehtävät työt tulee tehdä Lapin
maakuntamuseon valvonnassa. Lapin maakuntamuseon asiantuntijat tekivät
neuvontakäynnin kotiseutumuseolle 14.9.2021. Saadun ohjeistuksen mukaisesti
remonttitarjoukset pyydettiin kolmelta vanhojen kiinteistöjen restaurointiin
erikoistuneelta toimijalta ja lisäksi kolmelta paikalliselta rakennusliikkeeltä.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Kumpikaan tarjous ei ole
tarjouspyynnön mukainen. Tarjousten arviointi liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Hyvinvointilautakunta hylkää jätetyt tarjoukset. Tarjoukset pyydetään uudelleen.
Kokouskäsittely
Helinä Hautamäki poistui kokouksesta klo 14:17 tämän pykälän käsittelyn ajaksi
ilmoittaen esteellisyydestä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Helinä Hautamäki
Tiedoksi
Tekninen johtaja, Henkilöstöpäällikkö, Tarjouksen jättäjät
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§ 104
Lastenvalvojan toimivalta (delegointi)
ENODno-2021-400
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Tunturi-Lapin kuntien ja Pellon kunnan yhteinen lastenvalvoja on aloittanut
määräaikaisessa virassa 12.10.2020. Virka on määräaikainen 31.12.2022 saakka.
Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14 § ja 27 § perusteella kunnille annettu
sosiaalipalvelutehtävä huolehtia adoptioneuvontaan, perheasioiden sovitteluun,
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja
ratkaisemiseen liittyvistä tehtävistä sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan
sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden sekä isyyden
selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen mukaan kuin
niistä lisäksi erikseen säädetään laeissa: adoptiolaki (22/2012), avioliittolaki (234/1929),
laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), isyyslaki (11/2015), laki lapsen
elatuksesta (704/1975) ja sekä laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996).
Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluu
elatussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten ja isyysasiakirjojen valmistelu ja
päättäminen, osallistuminen päävastuullisena olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä
lasten ja vanhempien valvottujen tapaamisten valmistelu ja niistä päättäminen.
Lisäksi lastenvalvojan tehtäviin kuuluu huolto- ja tapaamisasioiden sovittelu ja
täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Lautakunta delegoi sosiaalityöntekijältä lastenvalvojalle seuraavat tehtävät ajalle
12.10.2020 – 31.12.2022:
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten vahvistaminen
lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistaminen
lapsen huoltoa koskevan asian vireillepano
puolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistaminen
valmistelee ja päättää toimialaansa kuuluvien lausuntojen, selvitysten ja
esitysten antamisesta
vastaa olosuhdeselvitysten laatimisesta
Kokouskäsittely
Helinä Hautamäki palasi kokoukseen klo 14:26.
Heli Nurmi poistui kokouksesta klo 14:28.
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Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
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§ 105
Toimintakeskus Hyrylän asiakaskyselyn palaute
ENODno-2021-401
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Vuoden 2021 yhtenä laadullisena tulostavoitteena on asiakaspalautteen kerääminen
ja asiakasosallisuuden seuraaminen niin, että palautteet käsitellään ja ryhdytään
tarvittaessa toimenpiteisiin. Toimintakeskus Hyrylässä on kerätty asiakaspalautteet
keväällä 2021. Palautetta antoivat kaikki 10 asiakasta, ketkä kyselyn ajankohtana olivat
asiakkaina toimintakeskuksessa. Lisäksi palautetta antoi yksi avotyössä oleva henkilö
ja tämä palaute käsitellään henkilökohtaisesti vain hänen kanssaan, jotta palaute
pysyy anonyymina. Toimintakeskuksen asiakkaat ovat 90% tyytyväisiä palveluun
sekä saamaansa tukeen ja ohjaukseen. Tärkeimpinä asioina pidettiin työkavereita ja
työn tekemistä. Huonoina puolina nousi esiin ajoittainen meteli, toisten asiakkaiden
käyttäytyminen ja toimintakeskuksen tilojen koko ja ilmankierto. Toimintaan toivottiin
lisää erilaista tekemistä, liikuntaa, retkiä ja tapahtumiin osallistumista.
Asiakaspalautteen koonti on käyty läpi asiakkaiden kanssa lokakuussa 2021. Vastaava
ohjaaja Päivi Ikonen esittelee kokouksessa koosteen palautteista.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi toimintakeskus Hyrylän asiakaspalautteen.
Kokouskäsittely
Päivi Ikonen saapui kokoukseen klo 14:35 ja esitteli asiakaspalautteen. Lautakunta
päätyi palautteen johdosta esittämään, että toimintakeskuksen sisäilman laatu on
syytä tarkastaa.
Päätös
Palaute merkittiin tiedoksi. Lautakunta esittää, että toimintakeskuksen sisäilma
tarkastetaan.
Tiedoksi
Henkilöstöjohtaja Tekninen johtaja
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Hyvinvointilautakunta, § 91,30.09.2021
Hyvinvointilautakunta, § 106, 21.10.2021
§ 106
Vammaisneuvoston jäsenten nimeäminen 2021-2025
ENODno-2021-314
Hyvinvointilautakunta, 30.09.2021, § 91
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vammaisneuvoston
puheenjohtajaksi Birgitta Eiran ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka
Tjäderhanen sekä varsinaiseksi jäseneksi Ulla Keinovaaran ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ulla-Maija Syväjärven. Vammaisneuvoston sihteerinä
toimii vastaava ohjaaja Päivi Ikonen. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan
vammaisneuvostossa on seitsemän jäsentä ja varajäsentä. Puheenjohtaja Birgitta Eira
ja sihteeri Päivi Ikonen esittävät hyvinvointilautakunnalle, että vammaisneuvostoon
valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:
varsinainen jäsen
Timo Leppäjärvi
Jari Stoor

henkilökohtainen varajäsen
Kari-Pekka Stoor
Jenniina Eira

Heidi Risto

Anu Ollila

Juha Pirskanen

Virpi Labba

Eija Huhtaniska

Harri Uusipaavalniemi

Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta nimeää vammaisneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025
seuraavat henkilöt
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Birgitta Eira, pj

Pekka Tjäderhane

Ulla Keinovaara

Ulla-Maija Syväjärvi

Timo Leppäjärvi

Kari-Pekka Stoor

Jari Stoor

Jenniina Eira

Heidi Risto

Anu Ollila

Juha Pirskanen

Virpi Labba

Enontekiön kunta
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Harri Uusipaavalniemi

Päivi Ikonen, siht

Päätös
Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Palautetaan valmisteluun vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille siltä osin,
että saamelaisten edustus nimetään mukaan vammaisneuvostoon.

Hyvinvointilautakunta, 21.10.2021, § 106
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 30.9.2021, että vammaisneuvoston
nimeäminen palautetaan valmisteluun vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja
sihteerille siltä osin, että saamelaisten edustus nimetään mukaan
vammaisneuvostoon.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Päätösesitys tuodaan lautakunnan kokoukseen.
Kokouskäsittely
Päivi Ikonen toi kokoukseen tiedon, että vammaisneuvoston puheenjohtaja Birgitta
Eira ja sihteeri Päivi Ikonen ehdottavat edelleen samaa kokoonpanoa
vammaisneuvoston jäseniksi kuin kokouksessa 30.9.2021. Ikonen kertoi, että
ehdotuksessa on huomioitu henkilöiden asiantuntijuus vammaisuuteen liittyvissä
asioissa, eikä vammaisasioista kiinnostunutta uutta saamelaisedustajaa ole löydetty.
Asiasta keskusteltiin. Lydia Heikkilä ehdotti, että riittävästä saamelaisedustuksesta
huolehdittaisiin kutsumalla vammaisneuvoston kokouksiin mukaan Saamelaiskäräjien
sosiaali- ja terveyssihteeri. Päätettiin tiedustella Saamelaiskäräjiltä mahdollisuutta
yhteistyöhön.
Lydia Heikkilä poistui klo 14:59.
Päivi Ikonen poistui klo 15:00.
Päätös
Hyvinvointilautakunta nimesi vammaisneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025
seuraavat henkilöt
varsinainen jäsen
Birgitta Eira, pj

henkilökohtainen varajäsen
Pekka Tjäderhane

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta
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Ulla-Maija Syväjärvi
Kari-Pekka Stoor
Jenniina Eira
Anu Ollila
Virpi Labba
Harri Uusipaavalniemi

Tiedustellaan Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeriltä mahdollisuutta osallistua
vammaisneuvoston työskentelyyn.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet Kunnanhallitus Saamelaiskäräjien sosiaali-
ja terveyssihteeri

Enontekiön kunta
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Pöytäkirja
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§ 107
Ajankohtaiskatsaus
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Selostus
Johtava sosiaalityöntekijä esittää hyvinvointilautakunnalle
ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:
Lapin hyvinvointialueen valmistelu
Hetan monitoimitalon rakentamishanke `Hetan Helmi´
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus.
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§ 108
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisääminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Covid-19 liikkuva näytteenottopiste
(DOU-655)
Valviran päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Pisara LAB
Oy
Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Pisara
LAB Oy
Valviran päätös, yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ A5
Laboratoriot Oy
Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ A5
Laboratoriot Oy
Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alaisen
väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Covid 19
näytteenottolinjasto Härkävaljakontie
Valviran päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Vitamind Oy
Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Vitamind
Oy
Enontekiön vammaisneuvoston pöytäkirja 20.9.2021
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 109
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Ei jäsenten esille ottamia asioita.
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Muutoksenhakukielto
§101, §104, §105, §107, §108, §109
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
§102, §103, §106
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.

