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§ 60
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
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Unto Kultima ja Outi Kurkela.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys lisäyksellä: lisäpykälä 68 § Hyvinvointilautakunnan
lausunto- ja selvitys LAAVI/983/2022.
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§ 61
Kotipalvelun 50% lähihoitajan toimen haettavaksi julistaminen
ENODno-2022-319
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Ikääntyneiden palveluissa kotipalvelussa avautuu lähihoitajan 50% toimi 1.1.2023
lukien.
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2022, § 195 muuttaa kodinhoitajan 50%
viran lähihoitajan 50% toimeksi hyvinvointilautakunnan esityksestä (18.8.2022, § 54).
Hallintojohtaja/henkilöstöjohtaja on myöntänyt toimelle täyttöluvan.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää laittaa kotipalvelun 50% lähihoitajan toimen
haettavaksi. Hyvinvointilautakunta nimeää haastatteluryhmään
hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan, hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajan
ja vanhustenhuollon palvelupäällikön. Hakuajan päätyttyä haastatteluryhmä
haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ja tuo esityksen hyvinvointilautakunnan
päätettäväksi.
Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa
vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi.
Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko.
palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Kokouskäsittely

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hallintojohtaja
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§ 62
Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä / kotipalvelun lähihoitaja
ENODno-2022-315
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Kotipalvelun lähihoitaja ********* on hakenut kirjallisesti määräaikaista, 75% osa-
aikatyötä ajalle 17.10.-31.12.2022.
Kunnan henkilöstöohjeen kohta työajan lyhentäminen, mukaan työnantaja ja
työntekijä/viranhaltija voivat palvelussuhteen aikana sopia työajan lyhentämisestä ja
siitä, noudatetaanko sovittua lyhennettyä työaikaa määräajan vai pysyvästi. Tämä
työsopimuksen tai virka-määräyksen muutos tehdään kirjallisena. Pyyntö osa-
aikaisuudesta voi myös tulla viranhaltijalta/ työntekijältä itseltään.
Kunnan hallintosäännön (5. luku, Toimivalta henkilöstöasioissa, 49 § Virkasuhteen ja
työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi) mukaan virkasuhteen ja työsuhteen
muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää kotipalvelun lähihoitaja *********
määräaikaisen, 75% osa-aikatyön ajalle 17.10.-31.12.2022.
Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko.
palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä osa-aikatyön ajaksi.
Kokouskäsittely

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hallintojohtaja, Henkilöstö- ja taloussihteeri, Palkkahallinto Sarastia
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§ 63
Hakemus osa-aikatyöstä / Luppokodin lähihoitaja
ENODno-2022-277
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin lähihoitaja ********* on hakenut 1.11.2022 alkaen 50% osa-aikatyötä
tarvittavine liitteineen. Vanhustenhuollon palvelupäällikkö on käynyt hakijan kanssa
keskustelun osa-aikatyöstä ennen hakemuksen saapumista.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Luppokodin lähihoitaja ********* 50%:n osa-
aikatyön 1.11.2022 alkaen.

Päätös
Esityksen mukaan.
Tiedoksi
Hakija, Hallintojohtaja, Henkilöstö- ja taloussihteeri, Palkkahallinto Sarastia

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
22.09.2022

8/2022

7 (15)

§ 64
Luppokodin 50 % lähihoitajan toimen haettavaksi julistaminen
ENODno-2022-324
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodilla vapautuu lähihoitajan 50 % tehtävä 1.11.2022 lukien.
Kunnan henkilöstöohje linjaa palvelussuhteeseen ottamisesta: Työsopimuslain 2
luvun 5 §:n ja kunnallisen viranhaltijalain 22 §:n mukaisesti osa-aikaiselle työntekijälle
/viranhaltijalle on tarjottava ensin työtä, jos työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä
/viranhaltijoita sellaisiin tehtäviin, joita osa-aikainen voi tehdä.
Ikääntyneiden palveluissa toistaiseksi voimassa olevassa osa-aikaisessa lähihoitajan
toimessa työskentelevä lähihoitaja on ilmoittanut, että ei ole halukas täydentämään
osa-aikaista tehtäväänsä.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää laittaa lähihoitajan osa-aikaisen toimen haettavaksi
50% työajalla siten, että työaikaa voidaan täydentää tarpeen mukaan. Hallintojohtaja
on antanut toimelle täyttöluvan.
Edelleen hyvinvointilautakunta päättää nimetä haastatteluryhmään
hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan, hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajan
ja vanhustenhuollon palvelupäällikön. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatellaan,
jonka jälkeen haastatteluryhmän esitys tuodaan hyvinvointilautakunnan päätettäväksi.
Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa
vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi.
Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko.
palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hallintojohtaja

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
22.09.2022

8/2022

8 (15)

§ 65
Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä / Luppokodin lähihoitaja
ENODno-2022-311
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin lähihoitaja ********* on hakenut kirjallisesti määräaikaista, 70% osa-
aikatyötä ajalle 17.10-16.11.2022 ja ajalle 25.12.2022-28.2.2023.
Kunnan henkilöstöohjeen kohta työajan lyhentäminen, mukaan työnantaja ja
työntekijä/viranhaltija voivat palvelussuhteen aikana sopia työajan lyhentämisestä ja
siitä, noudatetaanko sovittua lyhennettyä työaikaa määräajan vai pysyvästi. Tämä
työsopimuksen tai virka-määräyksen muutos tehdään kirjallisena. Pyyntö osa-
aikaisuudesta voi myös tulla viranhaltijalta/ työntekijältä itseltään.
Kunnan hallintosäännön (5. luku, Toimivalta henkilöstöasioissa, 49 § Virkasuhteen ja
työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi) mukaan virkasuhteen ja työsuhteen
muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Em. haettujen osa-aikatöiden välillä, ajalla 17.11.-24.12.2022 hakija on hakenut
määräaikaisesti palkatonta vapaata.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Luppokodin lähihoitaja *********
määräaikaisen, 70% osa-aikatyön ajanjaksoille 17.10-16.11.2022 ja 25.12.2022-
28.2.2023.
Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko.
palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Kokouskäsittely

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hakija, Hallintojohtaja, Henkilöstö- ja taloussihteeri, Palkkahallinto Sarastia
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§ 66
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/ Suomen Terveystalo Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Terapiatalo Noste Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettaminen/ Lääkärikeskus Digilääkäri Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Sofita Oy
Vammaisneuvoston pöytäkirja 16.8.2022
Vanhusneuvoston pöytäkirja 30.8.2022
Kunnanhallituksen 30.8.2022 kokouksen pöytäkirjan ote § 195 Kotipalvelun
kodinhoitajan (50 %) viran muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Kotipalvelun hoiva-avustajan tehtävään valittu on ilmoittanut 24.8.2022, että ei ota
tehtävää vastaan. Hyvinvointiltk varalle valitsema hakija ottaa tehtävän vastaan
19.10.2022 määräaikaisena siihen asti, kunnes on toimittanut hoiva-avustajan
tutkintotodistuksen työnantajalle.
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§ 67
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
johtava sosiaalityöntekijä
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Merkitään lautakunnan jäsenten esille nostamat asiat tiedoksi.
Kokouskäsittely
Marko Keskitalo tiedusteli, onko kotipalvelun käyttöön mahdollista saada nelivetoisia
autoja, koska keliolosuhteet ovat talvella monesti hyvin haastavat. Lautakunta
keskusteli asiasta ja totesi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä
hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ajoneuvojen valinnassa on tärkeää nostaa esiin
kotipalvelun työturvallisuusnäkökulmat ja huomioida haastavat keliolosuhteet.
Heikki Järvistö nosti esiin liikuntatoimen henkilöstörakenteeseen ja liikuntapaikkoihin
liittyvät haasteet, mm Hetan urheilukentän pituus- ja korkeushyppypaikat kaipaavat
kunnostusta.
Outi Kurkela piti tärkeänä, että tulevassa budjettisuunnittelussa huomioidaan
liikuntatoimen henkilöstörakenteeseen ja liikuntapaikkoihin liittyvät tarpeet.
Lautakunta keskusteli aktiivisesti asiasta ja esitti toiveen, että liikuntatoimen
kokonaisuudesta keskustellaan tarkemmin hyvinvointilautakunnan kokouksessa
tulevan vuoden talousarviosuunnittelun yhteydessä.
Ulla Keinovaara nosti esiin kylätalonmiestoiminnan tärkeyden ja korosti, että
toiminnalle on tarvetta.
Ulla Keinovaara nosti esiin tulevan hyvinvointikeskushankkeen ja toivoi että hankkeen
etenemisestä tiedotetaan ajantasaisesti.

Päätös
Merkittiin lautakunnan jäsenten esille nostamat asiat tiedoksi.
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§ 68
LISÄPYKÄLÄ: Hyvinvointilautakunnan lausunto- ja selvitys: LAAVI/983/2022
ENODno-2021-198
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
hallintojohtaja
Selostus
Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt Enontekiön kunnanhallitukselle lausunto- ja
selvityspyynnön 9.8.2022 LAAVI/983/2022.
Lapin aluehallintovirasto on vastaanottanut********* tekemän kantelun Enontekiön
hyvinvointilautakunnan toiminnasta. Kantelun mukaan ********* tekemää,
sosiaalityöntekijän valintaa koskenutta oikaisuvaatimusta ei käsitelty
hyvinvointilautakunnassa ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisuvaatimus oli toimitettu
kuntaan 15.7.2021 ja se käsiteltiin 30.9.2021 pidetyssä kokouksessa, vaikka
hyvinvointilautakunnalla oli ollut kokous myös 19.8.2021.
Aluehallintovirasto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan asiassa
hyvinvointilautakunnan ja oikaisuvaatimusasiaa valmistelleen viranhaltijan kirjalliset
selvitykset sekä antamaan oman lausuntonsa menettelyn laillisuudesta. Selvitystä
pyydetään antamaan kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyen. Selvitykseen
pyydetään liittämään jäljennökset asiaan liittyvistä asiakirjoista, elleivät ne jo ole
kantelun liitteenä.
Määräaika selvitykseen vastaamiseen on 7.10.2022. Kunnanhallitus käsittelee
hyvinvointilautakunnan ja oikaisuvaatimusasiaa valmistelleen viranhaltijan kirjalliset
selvitykset ja antaa oman lausuntonsa menettelyn laillisuudesta kokouksessaan
4.10.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja
Hyvinvointilautakunta antaa asiassa seuraavan kirjallisen selvityksen:
Perustuslain 21.1 §:n mukaisesti ”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi
asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.”
Kyseinen perustuslaillinen oikeus sisältää viivytyksettömän asian käsittelyn lisäksi
oikeuden saadaan asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeuden saada perusteltu
päätös.
Johtava sosiaalityöntekijä, jonka 2.7.2021 tekemää päätöstä oikaisuvaatimus koskee,
jäi virkavapaalle ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuus
hoidettiin siten, että sosiaalityöntekijä siirrettiin suostumuksensa mukaan johtavan
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sosiaalityöntekijän virkaan ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut
kesälomakaudella, joka osaltaan on vaikuttanut asian käsittelyn nopeuteen.
Hyvinvointilautakunnan kokouksen 19.8.2021 esityslista lähti lautakunnan jäsenille
13.8.2021. Kyseinen oikaisuvaatimus siirtyi seuraavaan kokoukseen, koska
oikaisuvaatimuksen asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi, asian valmistelu vaati
1.8.2021 aloittaneelta johtavalta sosiaalityöntekijältä asiaan huolellisen perehtymisen.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt oikaisuvaatimuksen asianmukaisesti ja ilman
aiheetonta viivytystä.
Kokouskäsittely
Johtava sosiaalityöntekijä ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja poistui
kokouksesta. Hallintojohtaja toimii sihteerinä pykälän käsittelyssä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Esteellisyys
Anne-Maria Näkkäläjärvi
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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Muutoksenhakukielto
§60, §61, §64, §66, §67, §68
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
§62, §63, §65
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
22.09.2022

8/2022

15 (15)

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.

