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§ 85
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
Ehdotuksen mukaan. Työjärjestys hyväksyttiin ja lisäpykälät 96 - 100 §.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Järvistö ja Marko Keskitalo.
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§ 86
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan osavuosikatsaus 1-6/2021
ENODno-2021-159
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen
alaisuuteen. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja talouden toteuma 1-
6/2021 esitetään kokouksessa (oheismateriaalina).
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja
talouden 1-6/2021 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön
kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Kokouskäsittely
Henkilöstöjohtaja esitteli osavuosikatsauksen. Lautakunta keskusteli Hetta
Hiihtomaan tilanteesta ja liikuntapaikkamestarin toimesta.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta
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§ 87
Talousarvio 2022 / Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri
ENODno-2021-229
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.6.2021 § 41 päättänyt vapaa-aika, nuoriso ja
kulttuuritoimialan vuoden 2022 talousarvioraamin 720 000 euroa. Kunnanhallitus on
antanut 16.8.2021 § 156 toimialoille talousarvion ja - suunnitelman 2022-
2024 laadintaohjeen. Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet
johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan BSC-
korttiesitys on käsitelty toimialan henkilöstön kesken 15.9.2021. Vuoden
2022 talousarvioesitys ja BSC-kortti 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
2022.
Kokouskäsittely
Henkilöstöjohtaja esitteli lautakunnalle toimialan talousarvion ja BSC-tuloskortin
vuodelle 2022.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
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§ 88
Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-6/2021
ENODno-2021-271
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Oheismateriaali
1 Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-6/2021
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen tulee seurata talousarvion
toteutumista. Sosiaalitoimen toteuma 1-6/2021 esitellään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta merkitsee sosiaalitoimen toteuman 1-6/2021 tarkastelun
tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle ja
tarkastuslautakunnalle.
Kokouskäsittely
Johtava sosiaalityöntekijä esitteli osavuosikatsauksen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi
Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta
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§ 89
Talousarvio 2022 / Sosiaalitoimi
ENODno-2021-229
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.6.2021 § 41 päättänyt sosiaalitoimen
vuoden 2022 talousarvioraamin 3 150 000 euroa. Kunnanhallitus on antanut
16.8.2021 § 156 toimialoille talousarvion ja - suunnitelman 2022–
2024 laadintaohjeen. Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet
johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Sosiaalitoimen tuloskorttiesitys on käsitelty
toimialan henkilöstön kesken 27.9.2021. Sosiaalitoimen vuoden 2022 talousarvio- ja
tuloskorttiesitys toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta ja
vastuuviranhaltijat ovat kokouksessa esittelemässä asiaa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
hyvinvointilautakunnan alaisen sosiaalitoimialan talousarvioesityksen ja tuloskortin
hyväksymistä vuodelle 2022.
Kokouskäsittely
Johtava sosiaalityöntekijä esitteli sosiaalitoimen tuloskortin painopisteet ja
talousarvioehdotuksen sisällöt raamin 3 150 000 eur mukaisesti. Lautakunta
keskusteli Luppokodin henkilöstövajeesta todeten, että ikääntyvien yksikön
henkilöstötilanne palvelujen käyttöasteineen otetaan kokonaisuutena lautakunnan
tarkasteluun myöhemmin. Lydia Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 15:57. Marko Keskitalo esitti A-tilan kunnostamista käyttöön.
Heikki Järvistö esitti ulkoiluystävien puolesta neljän pyörätuolin
hankkimista Luppokodin asukkaiden ulkoilutukseen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
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§ 90
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2025
ENODno-2021-368
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
Kunnan tulee laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
(lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä
lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman osia voidaan liittää
osaksi kunnan kuntastrategiaa.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän
laatiman "Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025" tiedoksi.
Hyvinvointilautakunta päättää lähettää suunnitelman lausuttavaksi kunnan eri
toimielimille ja -aloille sekä nimetyille yhdistyksille ja järjestöille. Lisäksi suunnitelma
lähetetään lausuttavaksi seurakunnalle sekä Enontekiön ja Muonion
perusterveydenhuollolle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi
Kunnanhallitus
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Pöytäkirja
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§ 91
Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021- 2025
ENODno-2021-314
Valmistelija / 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

Eija Huhtaniska

Harri Uusipaavalniemi

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

Tiedoksi
Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri Kunnanhallitus
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Hyvinvointilautakunta, § 59,27.05.2021
Hyvinvointilautakunta, § 92, 30.09.2021
§ 92
Oikaisuvaatimus sosiaalityöntekijän viransijaisen valinnasta
ENODno-2021-198
Hyvinvointilautakunta, 27.05.2021, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Asia siirretty viranhaltijan päätettäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Asia poistetaan hyvinvointilautakunnan kokouksen esityslistalta.
Päätös
Asia on siirretty Enontekiön kunnan hallintosäännön 43§ mukaisesti viranhaltijan
päätettäväksi.

Hyvinvointilautakunta, 30.09.2021, § 92
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijän viransijaisuutta hakenut sosiaalityön opiskelija on jättänyt
oikaisuvaatimuksen valinnasta. Hän vaatii Enontekiön kuntaa noudattamaan viran
hakua ja valinta koskevia lakeja ja säännöksiä, vaatii päätöksen kumoamista, vaatii
laittamaan työtehtävän uudelleen hakuun, vaatii kohtelemaan hakijoita tasa-arvoisesti
ja yhdenvertaisesti ilman syrjintää, vaatii ottamaan viransijaisuuteen henkilön lakeja
noudattaen ja kirjaamaan päätökseen asianmukaiset perusteet tehdystä
henkilövalinnasta ja vaatii antamaan kirjallisen varoituksen päätöksen tehneelle
viranhaltijalle.
Sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on valittu työntekijä lakeja ja säädöksiä
noudattaen. Pätevät hakijat (3) on haastateltu. Valittu henkilö kieltäytyi tehtävästä, ja
seuraavaksi valittu henkilö aloitti työt sosiaalityöntekijän viransijaisuudessa 16.8.2021.
Ansiovertailu ja valintaprosessi esitellään lautakunnan jäsenille kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta hylkää sosiaalityön opiskelijan oikaisuvaatimuksen.

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä

Pöytäkirja
30.09.2021
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Muutosvaatimus viranhaltijan päätökseen/ sosiaalitoimi
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 25
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§ 94
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva näytteenottopiste (WRI-609)
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva näytteenottopiste (WUX-200)
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikanalaisen
väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Covid 19
näytteenottolinjasto Härkävaljakontie
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ajoneuvon muutos/
Suomen Rokotepalvelu Oy, Rokotebussi 2 - liikkuva yksikkö
Attendo, hintojen tarkistaminen 1.1.2022 alkaen
AVI:lle selvitykset LAAVI/785/2021
Aluehallintoviraston päätös Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen
rekisteröintitoimintakuntien lisäys/ Pelastakaa Lasten Lapin toimipiste
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisääminen/ SeleLab Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Etelä-Pohjanmaan toimipiste
Enontekiön kunnanhallitus 13.9.2021 § 225 Kunnanhallituksen edustaja muissa
toimielimissä
Vanhemman/huoltajan huolenaiheet Päiväkoti Riekosta
Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan käyttö vuonna 2021
Sosiaalihuolto Saga asiakastietojärjestelmän tilaus
Vammaisneuvoston lausunto vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan tarpeesta
kunnassa
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
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Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 95
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Heikki Järvistö esitti, että lautakunnalle esiteltäisiin hyvinvointikeskuksen
rakentamishanke, liikuntahankkeet ja Hyvinvoiva kuntalainen työllisyyttä edistävä
hanke. Lautakunnan jäsenet kannattivat hyvinvointilautakunnan alaisten hanke-
esittelyjen tuomista kokoukseen.
Heikki Järvistö esitti frisbeegolfradan siirtämistä toiseen paikkaan, lähemmäksi
luontokeskusta, koska nykyisen radan olosuhteista tulee valituksia.
Marko Keskitalon mukaan kylätalkkarien palkkaaminen olisi tarpeen. Tätä työtä olisi
mahdollista sisällyttää alkavaan työllisyyttä edistävään hankkeeseen. Helinä
Hautamäki piti ehdotusta hyvänä, ja toi esille, että asiaa voisi edistää myös
kevytyrittäjyytenä tai muilla työllistämistavoilla, pihahommiin tarvittaisiin useissa
kotitalouksissa ulkopuolista apua ja tekijää. Ulla Keinovaara muistutti, että yksinasuvat
ikäihmiset tarvitsevat kylätalkkarin apua ja kertoi, että aikaisemmin on ollut ELY-
keskuksen kautta saatavilla tekijöitä raivaustöihin, pihahommiin ja ikäihmisten
auttamiseen.
Ehdotus
Ehdotuksen mukaan.
Päätös
Merkitään tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
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§ 96
LISÄPYKÄLÄ: Hakemus osa-aikatyöstä
ENODno-2021-363
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin lähihoitaja on hakenut 50% osa-aikatyötä tarvittavine liitteineen.
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö on käynyt hakijan kanssa keskustelun osa-
aikatyöstä ennen hakemuksen saapumista.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta myöntää hakijalle 50%:n osa-aikatyön 18.10.2021 alkaen.
Hyvinvointilautakunta laittaa Luppokodin lähihoitajan osa-aikaisen toimen
haettavaksi. Edelleen hyvinvointilautakunta päättää haastatteluryhmän
kokoonpanoksi hyvinvointilautakunnan pj, hyvinvointilautakunnan vpj,
henkilöstöjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö.
Haastatteluryhmä haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ja tuo esityksen
valinnasta hyvinvointilautakunnan päätettäväksi loka-marraskuun kokoukseen.
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
Unto Kultima ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Unto Kultima
Tiedoksi
Hakija, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri, palkkahallinto Sarastia
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§ 97
LISÄPYKÄLÄ: Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä
ENODno-2021-343
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin lähihoitaja on hakenut kirjallisesti määräaikaista, 50% osa-aikatyötä ajalle
18.10.2021-9.1.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin lähihoitajalle määräaikaisen osa-aikatyön
(50%) ajalle 18.10.2021-9.1.2022.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Hakija, Henkilöstöjohtaja, Palkkasihteeri, Palkkahallinto Sarastia
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§ 98
LISÄPYKÄLÄ: Lähihoitajan toimen täyttäminen, Luppokoti syyskuu -21
ENODno-2021-340
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin lähihoitajan toimi on ollut haettavana 16.9.2021 klo 15 saakka.
Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin yksi. Hakija ei täytä toimen
kelpoisuusehtoja. Hakija on valmistumassa lähihoitajaksi syksyn aikana. Haastattelu
on suoritettu 27.9.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta valitsee Luppokodin lähihoitajan toimeen *********.
Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu esittää työnantajalle lähihoitajan
tutkintotodistuksen sekä Valviran rekisteröintitodistuksen, joka vahvistaa oikeuden
harjoittaa työtä nimikesuojattuna lähihoitajana.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan
toimi Outi Kurkela.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Satu-Marja Eira Keskitalo
Tiedoksi
Hakija, henkilöstöjohtaja, palkkahallinto Sarastia
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§ 99
LISÄPYKÄLÄ: Kotipalvelun kaksikielisen lähihoitajan toimen täyttäminen/hakuajan
jatkaminen
ENODno-2021-341
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm, Matti Ikonen
miia.ahlholm@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, Henkilöstöjohtaja
Enontekiön ikääntyneiden palveluissa kotipalvelussa on vapautunut kaksikielisen
lähihoitajan toimi 30.8.2021 alkaen. Toimi on ollut haettavana 16.9.2021 klo 15
mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin yksi. Hakija ei täytä toimen
kelpoisuusehtoja.
Kunnan henkilöstöohjeen (Luku 4, kohta 4.4 Viran/toimen perustaminen
/lakkauttaminen) mukaan viran/toimen tullessa avoimeksi tulee selvittää
kelpoisuusehdot ja niiden ajantasaisuus ja tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen
tulee tehdä päätös kelpoisuusehdoista ennen täyttömenettelyn aloittamista.
Edelleen henkilöstöohje linjaa seuraavaa: valintaa edellyttää pääsääntöisesti
haastattelu, johon tulee kutsua vähintään kolme valintakriteereiden perusteella ko.
tehtävään pätevintä hakijaa. Haastatteluun tulee valita henkilöt, jotka täyttävät
tehtävälle asetetun kelpoisuusvaatimuksen ja soveltuvat työkokemuksen sekä muiden
tietojen ja taitojen osalta ko. tehtävään. Perustellusta syystä haastattelu voidaan jättää
tekemättä, mikäli kaikki haastatteluun kutsuttavat ovat jo entuudestaan tunnettuja
omassa kunnassa tehdyn saman alan työuran perusteella tai kyseessä on
lyhytaikainen (enintään 8 kk) sijaisuus tms.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää, ettei hakijaa valita tehtävään, koska hän ei täytä
toimen kelpoisuusehtoja. Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon
palvelupäällikön toimeenpanemaan tehtävän uudelleenhaun prosessin. Edelleen
hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko.
palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Kokouskäsittely
Marko Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Marko Keskitalo
Tiedoksi
Hakija, Henkilöstöjohtaja, Palkkasihteeri, Palkkahallinto Sarastia
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§ 100
LISÄPYKÄLÄ: Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021- 2025
ENODno-2021-313
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vanhusneuvoston
puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elma
Vuontisjärven sekä varsinaiseksi jäseneksi Satu-Marja Eira-Keskitalon ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Asta Niemelän. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii
vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm. Vanhusneuvoston toimintasäännön
mukaan vanhusneuvostossa on kahdeksan vanhuseläkeikäistä jäsentä ja varajäsentä.
Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja Outi
Kurkela ja sihteeri Miia Ahlholm esittävät hyvinvointilautakunnalle, että
vanhusneuvostoon valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela

Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Asta Niemelä

Jaakko Alamattila

Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila

Matti Eira

Marja Näkkälä

Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö

Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso

Rauna Laukka

Tuula Kivipää

Ritva Palo

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

Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela

Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Asta Niemelä

Jaakko Alamattila

Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila

Matti Eira
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Marja Näkkälä

Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö

Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso

Rauna Laukka

Tuula Kivipää

Ritva Palo

Miia Ahlholm, sihteeri
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet, Kunnanhallitus
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Hallintovalitus
§92, §93
Hallintovalitus
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea
muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana
olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
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2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.
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Muutoksenhakukielto
§85, §86, §87, §88, §89, §90, §91, §94, §95
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
§96, §97, §98, §99, §100
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.

