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Saapuvilla olleet jäsenet
Satu-Marja Eira-Keskitalo, puheenjohtaja
Outi Kurkela, 1. varapuheenjohtaja, poistui 18:03
Lydia Heikkilä
Heikki Järvistö
Ulla Keinovaara
Marko Keskitalo
Unto Kultima
Muut saapuvilla olleet
Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, sihteeri
Helinä Hautamäki
Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, saapui 15:40, poistui 16:45
Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, saapui 15:40, poistui 17:30
Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, saapui 15:40
Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, saapui 15:40, poistui 16:30
Virpi Töyrylä, hyvinvointiohjaaja, saapui 15:40, poistui 17:00
Poissa

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Samuli Mikkola, kunnanjohtaja
Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Satu-Marja Eira-Keskitalo
Puheenjohtaja

Anne-Maria Näkkäläjärvi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.11.2022

Marko Keskitalo

Heikki Järvistö

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 22.11.2022
alkaen

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
17.11.2022

10/2022

3 (15)

§ 79
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. Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin Marko Keskitalo ja Heikki Järvistö.Esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi lisäyksellä lisäpykälät § 86 ja § 87.
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§ 83
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä
Muu päätös:
§ 3 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta/ Hoivapalvelu Hertta,
11.11.2022
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei
hyvinvointilautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Esityksen mukaan.
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§ 84
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/ Pohjanmaan Sydänkeskus Ky
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
nimenmuutos/ Touris Oy c/o Fysios Terapiapalvelut Oy
Vanhusneuvoston pöytäkirja 20.10.2022
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
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§ 85
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
johtava sosiaalityöntekijä
Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä
Merkittiin tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi seuraavat lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat:
Ulla Keinovaara esitti kiitokset työstä, jota kunnan työllistämistoiminnoissa mukana
olevat henkilöt ovat tehneet syksyn aikana työkohteissa eri kylissä.
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§ 86
LISÄPYKÄLÄ: Talousarvio 2023/Hyvinvointilautakunta
ENODno-2022-298
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Riitta Lukkari, Sarita Helttunen
marja-riitta.lukkari@enontekio.fi, sarita.helttunen@enontekio.fi
hallintojohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö
Oheismateriaali
1 TA2023 Hyvinvointilautakunta 17.11.2022.pdf
Kunnahallitus päätti 4.10.2022 § 210 talousarvioraamin 2023. Vuoden 2023
talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten,
että talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 7,8 miljoonaa euroa. Edellyttää,
että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset organisaatiomuutoksesta otetaan
talousarvion valmistelussa huomioon.
Toimalat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmien tulo- ja menokohdat
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen varhaiskasvatuksen päällikkö, Riitta Peltovuoma
hallinnollinen rehtori, Marja-Riitta Lukkari hallintojohtaja
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman
hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2023.

Kokouskäsittely
Hallintojohtaja, hallinnollinen rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö, hyvinvointiohjaaja
ja kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori olivat kokouksessa tämän pykälän käsittelyn
aikana esittelemässä oman toimialansa talousarviota. Hallintojohtaja esitteli
nuorisotoimen talousarvion ja työvoiman saatavuuden varmistamisen talousarvion.

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
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§ 87
LISÄPYKÄLÄ: Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun
määrärahan käyttöä v.2022 koskeva muutosesitys Saamelaiskäräjille
ENODno-2022-395
Valmistelija / lisätiedot:
Anne-Maria Näkkäläjärvi
anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
johtava sosiaalityöntekijä
Saamelaiskäräjät on aiemmmin pyytänyt kunnilta tarkennettua esitystä v. 2022
valtionavustuksen käytöstä saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
turvaamiseksi. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan (23.4.2020 § 33) tehnyt
esityksen avustuksen käytöstä. Enontekiön kunta on tehnyt hyvinvointilautakunnan
esityksen pohjalta saamelaiskäräjien kanssa 30.12.2021 sopimuksen
valtionavustuksen käytöstä v.2022.
Sopimuksen mukaisesti Enontekiön kunta on esittänyt vuodelle 2022 rahoitettavaksi
saamenkielisen kotiavustajan palvelua, saamenkielisen lähihoitajan palvelua,
saamenkielisen terveydenhoitajan palvelua sekä saamenkielisen vastuuhoitajan
palvelua Muonion vuodeosastolle.
Saamenkielisen lähihoitajan osalta palvelua ei ole pystytty toteuttamaan
sopimuksessa sovitulla tavalla ja palveluun osoitettu valtionavustus v 2022 on
käyttämättä.
Ehdotus
Esittelijä: Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja
Hyvinvointilautakunta esittää Saamelaiskäräjille saamenkielisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttöä koskevana
muutosesityksenä, että saamenkielisen lähihoitajan palkkausmenoihin osoitetusta
valtionosuudesta säästynyt avustus vuodelle 2022 voidaan käyttää saamenkielisen
sosiaalityöntekijän palkkausmenoihin aj. 5.9.2022-31.12.2022 sekä vuodeosaston
saamenkielisen vastuuhoitajan palkkausmenoihin siten, että saamenkielisen
vastuuhoitajan palkkauskuluina huomioidaan 50 % palkkauskuluista nykyisen 25 %
sijaan.
Kokouskäsittely
Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lisätään muutosesitykseen
valtionavustuksen hakeminen myös kunnan kotipalvelutyössä olevan 50 % työajalla
työskentelevän kotipalvelun työntekijän palkkaukseen (valtionavustuksen
prosentuaalinen osuus 75 %.)
Päätös
Hyvinvointilautakunta esittää Saamelaiskäräjille saamenkielisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttöä koskevana
muutosesityksenä, että saamenkielisen lähihoitajan palkkausmenoihin osoitetusta
valtionosuudesta säästynyt avustus vuodelle 2022 voidaan käyttää saamenkielisen
sosiaalityöntekijän palkkausmenoihin siten että valtionavustuksen prosentuaalinen
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osuus on 50 %, kunnan kotipalvelun työssä olevan saamenkielisen 50 % työajalla
työskentelevän lähihoitajan palkkausmenoihin siten että valtionavustuksen
prosentuaalinen osuus on 75 % sekä vuodeosaston saamenkielisen vastuuhoitajan
palkkausmenoihin siten että valtionavustuksen prosentuaalinen osuus on 50 %.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Tiedoksi
Saamelaiskäräjät, pääkirjanpitäjä/Controller, vanhustenhuollon palvelupäällikkö
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Muutoksenhakukielto
§79, §83, §84, §85, §86
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
§80, §81, §82, §87
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.

