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§ 36
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 Heikki Järvistö ja Marko Keskitalo.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm mukana kokouksessa § 37 ja § 41
aikana.
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§ 37
Kotipalvelun sairaanhoitajan toimen täyttäminen 2022
ENODno-2022-173
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Kotipalvelun sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana 9.5.2022 klo 12.00 asti.
Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija.
Haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, hyvinvointilautakunnan vpj ja
vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastatteli hakijan 13.5.2022.
Yhteenveto hakijasta oli lautakunnan kokouksessa nähtävänä.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää valita kotipalvelun sairaanhoitajan toimeen
sairaanhoitaja xxxx.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Hakija Henkilöstöjohtaja Palkkasihteeri
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§ 38
Latu- ja kuntopolkureitin maanrakennusurakan toteuttajan valinta
ENODno-2022-154
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Selostus
Enontekiön kunta haki lähivirkistysalueiden perusparannuksiin avusta Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (jäljempänä ELY-keskus). ELY-keskus on
myöntänyt päätöksellään, UUDELY/13406/ 2020, 1.3.2021 Latu-, kuntopolku- ja
pyöräreittien perusparannus-hankkeelle avustusta enintään 50 prosenttia avustuksen
käyttötarkoituksen mukaisiin hyväksyttäviin kustannuksiin. Avustus ei sisällä
arvonlisäveron osuutta.
Avustusta haettiin valaistun latu- ja kuntopolkureitin kunnostamiseksi. Hanke on
yleishyödyllinen, tukee mahdollisimman suuren käyttäjäjoukon ulkoilua, ja on helposti
kaikkien saavutettavissa. Reitistö sijaitsee Hetan kuntakeskuksessa koulujen,
päiväkodin ja urheilukentän välittömässä läheisyydessä. Hanke täydentää jo olemassa
olevia virkistyskäyttöön liittyviä palvelurakenteita ja mahdollistaa reittien
ympärivuotisen käytön.
Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 106 000 euroa, joista avustuksen
osuus on 53 000 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat kaikki
hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. Hankesuunnitelmassa mainitut ylläpito-
ja huoltotyöt tarkoittavat reittien kunnostamiseen liittyvää työtä.
ELY-keskus edellyttää, että kaikista vähintään 30 000 euroa arvoisista hankinnoista
pyydetään tarjous useammalta kuin yhdeltä tavaran tai palveluntoimittajalta.
Kustannusarvioon on laskettu seuraavat menokohdat; palkat 30 000 euroa, laitteet ja
tarvikkeet 39 200 euroa, ulkopuoliset palvelut 20 000 euroa ja muut kulutusmenot 16
800 euroa. Kokonaiskustannusarvion ollessa tällöin yhteensä (ilman alv:a) 106 000
euroa.
Kunnan rahoittama osuus enintään 53 000 euroa katetaan henkilöstökustannuksilla,
kahden työntekijän palkkakustannukset, sekä laitteet ja tarvikkeet kustannuksista,
jotka on hyväksytty Enontekiön kunnan omavastuuosuudeksi.
UUDELY/13406/2020 1 (2) on 10.01.2022 päätöksellään hyväksynyt hakijan
tukikelpoisia kustannuksia yhteensä 28 032,63 lähivirkistysalueiden ja viheralueiden
kunnostamisen ja kehittämisen hankkeen avustuksista. Päätöksellä maksetaan tukea
avustuspäätöksen mukaisesti 14 016,32 €. Avustuksen viimeinen erä on haettava
maksuun 30.09.2022 mennessä.
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Hankkeen perusparannuksen maanrakennusurakasta pyydettiin tarjoukset neljältä (4)
toimittajalta. Maansiirtotöiden tarjousten jättöaika oli 4.5.2022 klo 12 mennessä,
johon mennessä oli kolme (3) toimittajaa jättänyt tarjouksen. Tarjoukset ovat
nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta hyväksyy halvimman kelpoisuusehdot täyttävän Mäntyvaara Ky:
n tarjouksen Latu-, kuntopolku- ja pyöräreittien perusparannushankkeen
maanrakennusurakan toteuttajaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Tarjouksen tehneet
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§ 39
Lausunto vammaisneuvostolle vammaisten asumisesta ja kuntoutusohjauksesta
ENODno-2022-168
Valmistelija / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Vammaisneuvosto on pyytänyt hyvinvointilautakunnalta selvitystä vammaisten
kuntalaisten lähivuosien asumistarpeista ja asuntotarjonnasta sekä suunnitelman
laatimista asumisharjoittelun toteuttamiseksi. Lisäksi vammaisneuvosto on pyytänyt
hyvinvointilautakunnalta lausuntoa vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan
tarpeesta. Vammaisneuvosto on vaatinut esittämiinsä asioihin kirjallista vastinetta
1.6.2022 mennessä, että voi seurata niiden vaikuttavuutta.

Ehdotus
Selvitys ja lautakuntakäsittely annetaan tiedoksi vammaisneuvostolle.
Kokouskäsittely
Johtava sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen esitteli lautakunnalle selvityksen
vammaisten asumisesta, kuntoutusohjauksesta ja henkilökohtaisesta avusta
Enontekiöllä.
Lautakunta keskusteli vammaisten asumispalveluista ja Aspan merkittävästä roolista
palvelujen tuottajana Enontekiöllä. Asumispalvelut riittävät muutoin tämän hetkiseen
tarpeeseen, mutta yhteistyösopimukseen kunnan ja Aspan välille olisi hyvä saada
liikkumavaraa, jotta asumisharjoittelua olisi omassa kotikunnassa Aspan kautta
saatavilla sujuvammin.
Lautakunta keskusteli henkilökohtaisen avun saamisen haasteista ja
mahdollisuuksista. Tukea vammaisille vapaa-ajan ohjaukseen on hyvä edistää
palkkaamalla edelleen kunnan kautta avustajia. Tehtäviin soveltuvia henkilöitä
voidaan rekrytoida avustajiksi myös työelämän ulkopuolella olevista opiskelijoista,
eläkeläisistä ja työttömistä. Myös ystävätoiminta ja linkkihenkilötoiminta nostettiin
esille mahdollisuuksina tukea vammaisia osallistumaan vapaa-ajan toimintoihin ja
lähtemään liikkeelle kodin ulkopuolelle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Vammaisneuvosto
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§ 41
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/ Smart Diagnostiikka Oy c/o Oulun Sydänkeskus Oy, Kainuun
keskussairaala
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva rokotuspiste (DOR-537)
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Lahden
Ensihoitopalvelu Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Adxto Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva rokotuspiste (CTI-93)
Vanhusneuvoston pöytäkirja 5.4.2022
Vammaisneuvoston pöytäkirja 7.4.2022
Kunnanhallituksen 10.5.2022 pöytäkirjan ote § 114 Sosiaaliasiamiehen selvitys
vuodesta 2021
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 42
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Lautakunta keskusteli sote-henkilöstön rekrytoinnin haasteista Enontekiöllä, ja millä
keinoin saataisiin avoimiin virkoihin ja toimiin henkilökuntaa ja kesälomien ajalle
sijaisia. Edullisia asuntoja tulisi olla tarjolla. Kunta remontoi paraikaa isoa tilaa, johon
tulee pienempiä solu-tyyppisiä asuntoja. Näitä on tarkoitus käyttää henkilöstön
ensiasumisen ja sijaistuksien mahdollistajina. Oppilaitosten kautta asuntoedun
markkinointia ei kuitenkaan ole voitu toteuttaa, kun asunnot eivät ole vielä
käyttövalmiita. Myös keskusteltiin kesälomien porrastamisesta niin, että loman
siirrosta varsinaisen lomakauden ulkopuolelle palkittaisiin rahallisesti. Paikallinen
sopiminen on kuitenkin tässä työmarkkinatilanteessa vaikeata, kun sote-alan
työehtosopimuksista ei ole saavutettu neuvottelutulosta valtakunnallisesti, ja ylityö- ja
vuoronvaihtokielto on käynnissä.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Hallintovalitus
§40
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
§39, §41, §42
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
19.05.2022

5/2022

14 (15)

Oikaisuvaatimus
§37, §38
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.

