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Perusturvaltk. 30 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 31 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Kelottijärvi ja Riitta 

Vieltojärvi. 
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Perusturvaltk. 32 § OPISKELIJA MILLA ISOHANNIN ESITYS 

ENONTEKIÖLÄISTEN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN TUKITOIMIEN TARPEESTA  

 

Peräpohjolan opiston opiskelija Milla-Maria Isohanni on nuoriso- ja 

vapaa-ajanohjauksen perustutkintoon kuuluvina opintoina tehnyt 

selvityksen enontekiöläisten nuorten toisen asteen opiskelijoiden 

tukitoimien tarpeesta. Milla Isohanni esittelee lautakunnalle 

tulokset selvityksestään. 

 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Käsittely: Milla Isohannin selvityksen mukaan toisen asteen 

opiskelijat toivovat kunnalta erityisesti tukea matkoihin 

opiskelupaikkakunnalta kotipaikkakunnalle.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  Perusturvalautakunta toivoi, että 

Milla-Maria Isohannin selvitys menisi tiedoksi myös 

sivistyslautakuntaan.  
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Perusturvaltk. 33 § KEHITTÄJÄ-TYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVIEN LAITTAMINEN 

SISÄISEEN HAKUUN, TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN 

 

”PaKaste 2 ”- kehittämishankkeessa kunnilla on mahdollisuus saada 

rahoitusta vanhustyön ja sosiaalityön kehittämishankkeisiin siten 

että hanketyöntekijän palkkaukseen kolmeksi kuukaudeksi saadaan 

rahoitus. Kehittämisjaksot oli haettava 30.4.2012 mennessä. Aiemmin 

on Enontekiön perusturvalautakunta päättänyt että Muonion-Enontekiön 

kansanterveystyön kuntayhtymä käyttää kunnan terveyden edistämisen 

ja perusterveydenhuollon kehittämisen jaksot. 

 

Sosiaalisihteeri teki kehittämistehtävähakemukset Muonion kunnan, 

kuntayhtymän, Posken seututyöntekijän sekä vanhustyön 

koordinaattorin ja Enontekiön sosiaalitoimen keskustelujen pohjalta. 

Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. 

 

Ehdotus:  

Kehittäjä-työntekijän paikat julistetaan sisäisesti haettavaksi. 

Kehittämistyö pitää aloittaa syyskuussa 2012, työntekijän pitää 

irrottautua kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti kehittämistyöhön 

työyhteisössä sovittavalla tavalla.  

Työaika kehittämistyössä on toimistotyöaika, 36 h 15 min /viikko. 

Pakollinen, vähintään 30 minuutin ruokatauko ei sisälly työaikaan. 

Työskentelytilat järjestetään kunnanvirastolta. 

Työntekijän palkkausta tarkistetaan tarvittaessa vastaamaan 

kehittämistyön vaativuutta kun sopimus kehittämistyöstä ja sen 

tarkasta sisällöstä on saatu tehtyä. 

Enontekiön hallintosäännön nojalla päätöksen kehittämistehtävään 

irrotettavasta työntekijästä tekee osastopäällikkö.  

Hankerahoituksella palkataan kehittämistehtävään irrotetulle 

henkilölle sijainen.  

 

Käsittely: 

Keskustelussa todettiin, että kehittämistehtävän pitää olla 

laajuudeltaan suhteessa aikaan ja resurssiin, mikä 

kehittämistehtävään on varattu.  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä asian 

käsittelyn ajan.  

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 34 § VANHOJEN JA EPÄVARMOJEN SAATAVIEN POISTAMINEN  

 

Vanhojen ja epävarmojen saatavien poistaminen kirjanpidosta, mutta 

perintää jatketaan ja kirjataan tuloksi, jos saatavat saadaan. 

 

Kirjanpidosta poistetaan saatavia seuraavasti: 

 

- vanhainkodin korko- ja perintäkuluja    6,07 v. 2009 – 2011 

- kotipalvelun korko- ja perintäkuluja  131,64 v. 2009 – 2011 

- kotipalvelun karhutut laskut  1304,64 v. 2010 – 2011 

 

Ehdotus: 

Lautakunta päättää poistaa vanhat ja epävarmat saatavat 

kirjanpidosta, mutta jatkaa perittävien perintää.  

 

Käsittely: Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä asian käsittelyn 

ajan.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 35 § EIJA SONKAMUOTKAN TOIMINEN SIJAISENA 

KOTIPALVELUSSA 10.5.2012 SAAKKA 

 

Kotipalvelun määräaikaisten työlomapäätösten vuoksi Eija 

Sonkamuotkan sijaisuutta on jatkettu määräaikaisilla päätöksillä 

vuoden alusta 10.5.2012 saakka.  

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan lautakunta päättää 

kolme kuukautta ylittävistä sijaisuuksista. Sijaisen palkkaukseen ei 

ole haettu kunnanhallituksen lupaa. Nämä asiat johtuvat 

vastuuviranhaltijan vaihtumisesta, sekä siitä että sijaisuuden 

perusteena oleva työloma on perustunut määräaikaisiin hakemuksiin, 

jolloin sijaisuuden kokonaiskesto ei ole ollut tiedossa. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy Eija Sonkamuotkan palkkauksen 

kotipalvelun sijaisuuteen 10.5.2012 saakka. Mikäli kotipalvelun 

työloma jatkuisi tämänkin jälkeen, viranhaltija voi solmia 

sopimuksen Eija Sonkamuotkan kanssa kuitenkin enintään 30.9.2012 

saakka. 

 

Perusturvalautakunta hakee jälkikäteen täyttölupaa sijaiseen 

kotipalvelussa aj. 1.1.- 10.5.2012 saakka. Sijaisuuden täyttäminen 

on ollut välttämätöntä, koska Ounasmajoilla työskennellään 

kaksivuorotyössä ja tämä edellyttää kotipalvelussa nykyistä 

henkilöstömäärää, jolloin työlomalla olevalle pitää välttämättä 

palkata sijainen.  

 

Käsittely:  

Todettiin, että sijaisen tarve kotipalvelussa on jatkunut 30.6.2012 

saakka. Todennäköistä on, että työloma kotipalvelussa jatkuu 

tämänkin jälkeen.  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä asian 

käsittelyn ajan.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  Perusturvalautakunta hakee täyttölupaa 

sijaisuuden palkkaukseen enintään 30.9.2012 saakka. Viranhaltijalle 

delegoidaan oikeus päättää sijaisen palkkaamisesta, täyttöluvan 

mukaiseksi ajaksi, enintään 30.9.2012 saakka.  
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Perusturvaltk. 36 § LÄHIHOITAJA TANJA RAUTION HAKEMUS PALKATTOMASTA 

VAPAASTA AJ. 18.6. - 12.8.2012 

 

Luppokodilla työskentelevä Tanja Rautio on hakenut palkatonta 

työlomaa aj. 18.6.- 12.8.2012.  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puoltaa hakemusta.  

Sijaisen palkkaaminen on välttämätöntä, jotta kesälomakautena 

Luppokodilla saadaan vuoroon palvelutason mukainen työntekijämäärä.  

 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta myöntää lähihoitaja Tanja Rautiolle hakemuksen 

mukaisen palkattoman työloman aj. 18.6. - 12.8.2012.  

Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttöluvan sijaisen 

palkkaukseen.  

 

Käsittely: Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä 

asian käsittelyn ajan.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 37 § LUPPOKODIN LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN  

 

Katariina Laakso on toiminut Luppokodilla sijaisena työloman aikana 

26.6.2011 alkaen.  Vastaava hoitaja on myöntänyt palkattomaan 

vapaaseen jatkoa kaksi kuukautta, 31.7.2012 saakka, Enontekiön 

hallintosäännön 40§:n nojalla.  Työloman ajalle on välttämätöntä 

palkata sijainen.  

 

 

Ehdotus:  

Enontekiön perusturvalautakunta hakee täyttövapaan lähihoitajan 

sijaisen palkkaukseen Luppokodilla aj. 1.6.- 31.7.2012. 

 

Sijaisuuteen palkataan, sitä auki julistamatta, mikäli 

kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, lähihoitaja Katriina Laakso 

31.7.2012 saakka. Katariina Laaksolle maksetaan peruspalkkana, 

aiempien päätösten mukaisesti, 1939,48 € /kk.  

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä asian 

käsittelyn aikana. 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 38 § LUPPOKODIN JA KOTIPALVELUN KESÄSIJAISET  

 

Luppokodille ja Ounasmajoille joudutaan palkkaamaan kesäsijaisia 

henkilöstön kesälomien ajaksi. Lomasuunnitelma ei ole vielä valmis.  

Hallintosäännön mukaan perusturvalautakunta päättää yli kolme 

kuukautta olevista työsuhteista. 

 

Ehdotus: Esitetään kokouksessa. 

 

Käsittely: Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä 

asian käsittelyn ajan. Sosiaalisihteeri totesi kokouksessa, että yli 

kolme kuukautta sijaisuuksia työskenteleviä sijaisia ei ole tarve 

palkata tämän hetkisten tietojen mukaan. Vastaava hoitaja Satu-Marja 

Eira-Keskitalo totesi: Koulutettuja sijaisia ei saada kaikkiin 

sijaisuuksiin, mutta kuitenkin ainakin Luppokodille osaan 

sijaisuuksista, jolloin kaikkiin vuoroihin saadaan kesäaikanakin 

näillä näkymin lähihoitajakoulutuksen saanut henkilö. 

 

Esittelijä esitti ehdotuksenaan: Tulosalueen vastaavat hakevat 

kunnanhallitukselta täyttöluvan ja palkkaavat harkintansa mukaan 

tarvittavat sijaiset.   

 

Päätös: 

Tulosalueen vastaavat hakevat kunnanhallitukselta täyttöluvan ja 

palkkaavat harkintansa mukaan tarvittavat sijaiset.   
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Perusturvaltk. 39 § MÄÄRÄAIKAISEN SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN PAIKAN 

TÄYTTÄMINEN  

 

Saamenkielisen lähihoitajan paikka on ollut haettavana. Hakuilmoitus 

esityslistan oheismateriaalina. 

 

Määräaikaan mennessä paikkaa on hakenut ainoana hakijana Tara 

Latvala. Hän on suorittanut lähihoitajan opintoja ja opiskellut 

Hetassa saamenkielen kurssilla. Hakemus esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi 

ja sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi haastattelevat hakijan 

10.5.2012.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa.  

 

Käsittely:  

 

Kotipalvelutyötutkinnon suorittanut Aslak Guttorm on hakenut 

myöhästyneenä paikkaa. Sosiaalisihteeri oli kutsunut hänet 

haastatteluun lautakunnan kokoukseen.  

 

Asta Niemelä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon 

jälkeen ajaksi jääviyden vuoksi (Hallintolaki 28 § 1-kohta ).  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja saamenkielinen 

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi olivat läsnä 

haastattelun ajan ja esittivät kysymyksiä.  Eira-Keskitalo ja 

Näkkäläjärvi poistuivat kokouksesta haastattelun jälkeen.  

 

Aslak Guttorm oli lautakunnan haastateltavana. Hän poistui 

kokouksesta haastattelun jälkeen.  

 

Sosiaalisihteeri esitti ehdotuksenaan: Tara Latvala ei täytä 

pätevyysvaatimuksia koulutuksen eikä kielitaidon osalta eikä häntä 

tule tämän vuoksi valita tehtävään. Annikki Kallioniemi ja Anne 

Näkkäläjärvi haastattelivat Latvalan 10.5.2012. Haastattelussa 

ilmeni että Latvala tarvitsee vielä koulutusta ja harjaannusta 

sujuvoittaakseen saamenkielen taidon.  

 

Aslak Guttormilla ei ole koulutuksen osalta vaadittua kelpoisuutta, 

mutta hän on suorittanut lähihoitajatutkinnon osatutkintona 

huomioitavan kotipalvelutyötutkinnon. Aslak Guttormin saamenkielen 

taito on äidinkielen tasoista ja hänellä on kulttuurituntemusta ja 

kokemusta asiakaspalvelutehtävistä.  

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________14.5.2012__________________ 11 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2012  

 

                                    

Sosiaalisihteeri esitti, että Aslak Guttorm valitaan määräaikaiseen 

saamenkielisen lähihoitajan/ kotiavustajan toimeen 28.2.2013 saakka.  

 

 

 

Päätös: 

Aslak Guttorm valittiin yksimielisesti määräaikaiseen saamenkielisen 

lähihoitajan paikkaan 28.2.2013 saakka muodollisesti epäpätevänä. 

Noudatetaan 3 kk koeaikaa.  
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Perusturvaltk. 40 § JOONAS SIPPOLAN HAKEMUS OPINTOVAPAASTA AJ. 

16.9.- 30.9.2012 

 

Määräaikainen vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja hakee opintovapaata 

osallistuakseen Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Chipan yliopiston 

yhteiselle tulevaisuuden vanhustenhuollon kehittämistä 

käsittelevälle intensiivikurssille aj. 16.9.- 30.9.2012 Chipassa, 

Japanissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu maksaa osallistujien matkat 

ja majoituksen. Matkustamiseen on varattu 2 päivää menosta ja 

paluusta. Kurssiohjelma esityslistan oheismateriaalina.  

 

Sosiaalihuoltolain 53 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä että 

sosiaalitoimen henkilöstö osallistuu riittävästi 

täydennyskoulutukseen. Enontekiön kunnanhallituksen käsittelemässä 

henkilöstöohjeessa todetaan, että pääsääntö Enontekiön kunnassa on, 

että ei -välttämättömän, mutta tehtävän kannalta erittäin 

hyödyllisen koulutuksen ajalta, maksetaan palkka enintään kahdelta 

päivältä.  

 

Ehdotus:  

Joonas Sippolalle myönnetään palkallista opintovapaata kaksi päivää 

aj. 16.9.- 18.9 ja palkatonta opintovapaata aj. 19.9.- 30.9.2012 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Chipan yliopiston vanhustenhuollon  

kurssille osallistumista varten. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 41 § ESITYKSET SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA 

TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISEEN OSOITETUN MÄÄRÄRAHA TARPEESTA 

VUOSILLE 2014 - 2015  

 

Saamelaiskäräjät tekee vuosittain esityksen sosiaali- ja 

terveysministeriölle saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottamiseen tarkoitetun valtionavustuksen tarpeesta. Tätä 

tarkoitusta varten Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta 

pyytää saamelaisalueen kunnilta 18.5.2012 mennessä esitykset 

vuosille 2014 - 2015 kustannusarvioineen.  

Kunnilla on mahdollisuus tarkentaa aiemmin antamiaan esityksiä tai 

tehdä uusia esityksiä vuodelle 2013, 1.10.2012 mennessä.  

 

Ehdotus:  

Enontekiön perusturvalautakunta tekee Saamelaiskäräjille seuraavan 

esityksen vuosia 2014 - 2015 koskien saamenkielisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuottamiseen tarkoitetun valtionavustuksen 

tarpeesta: 

1. Enontekiön perusturvalautakunta esittää, että valtionosuutta 

myönnetään edelleen vuosina 2014 - 2015  

a) Veahkkin, saamenkielisen kotiavustajan palkkaukseen. Menot yht. 

35 450 €. Valtionavustusta haetaan, 75 %, 26 510 €, kunnan 

rahoitusosuus 8 940 €.  

Toiminnan tavoitteena on tukea ja turvata saamenkielisiä ikäihmisiä, 

mielenterveyskuntoutujia, vammaisia ja lapsiperheitä omakielisen ja 

-kulttuurisen tuen avulla kotona selviytymisessä, sosiaalisten 

kontaktien ja yhteisösuhteiden ylläpidossa. Työntekijän tehtävänä on 

kodin hoitamiseen liittyvien tehtävien lisäksi tukea asiakasta 

sosiaali- ja terveyspalvelujen hakemisessa ja toimia tarvittaessa 

oppaana ja asioimistulkkina, tukea erilaisissa muutostilanteissa 

sekä tukea saamelaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä ja 

ylläpitämistä.  

 

b) Saamenkielisen terveydenhoitajan palkkaukseen (työaika 50 % 

kokoaikaisesta työajasta ). Menot 28 000 €, johon valtionavustusta 

haetaan 75 %, 21 000 €, kunnan rahoitusosuus 7 000 €. 

Saamenkielisen terveydenhoitajan tehtävänä on tarjota saamenkielisiä 

neuvola-, kouluterveydenhoito ja kotisairaanhoitopalveluita. Lisäksi 

terveydenhoitaja vastaa saamelaisten yleisestä terveysneuvonnasta ja 

tarvittaessa toimii vastaanottoavustajana tai työparina 

saamenkielisten asiakkaiden kohdalla.  

 

 

c) Saamenkielinen lähihoitaja /kotiavustaja   

Menot yht. 35 450 €, valtionavustusta haetaan 75 %, 26 510 €, kunnan 

rahoitusosuus on 8 940 €.   

Toiminnan tavoitteena on tarjota saamenkielisiä hoiva- ja 

avustajapalveluita saamenkielisille vanhuksille, 

mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille. Työntekijän toimialueena 
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on koko kunta. Lisäksi työntekijä kehittää toimintakykyä ylläpitävää 

ryhmätoimintaa alueen saamenkielisille ihmisille.  

 

Uutena toimintana vuodelle 2014 - 2015 esitetään: 

 

d) Saamenkielisen vastuu- ja kotiutushoitaja vuodeosastolle 

Muonioon. 

Menot 38 000 €, valtionosuutta haetaan 50 % eli 19 000 €.  

Tavoitteena on varmistaa saamenkielisen asiakkaan kohdalla hoidon 

vaikuttavuutta, potilasturvallisuutta ja hoidon laadukkuutta 

saamenkielisen vastuu- ja kotiutushoitajan avulla. Vuodeosasto 

Muoniossa palvelee myös enontekiöläisiä asiakkaita. Saamenkielinen 

vastuu- ja kotiutushoitaja osallistuu vuodeosaston saamenkielisen 

asiakkaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä näitä koskeviin 

neuvotteluihin asiakkaan kanssa. Vastuuhoitaja toimii yhteystahona 

läheisiin. Kotiutusvaiheessa hoitaja toimii yhteistyössä asiakkaan, 

omaisten ja palveluihin osallistuvien tahojen kanssa toipumisen ja 

toimintakyvyn turvaamiseksi ja edistämiseksi kotioloissa. 

Saamenkielinen vastuu- ja kotiutushoitaja varmistaa että asiakas- ja 

hänen läheisensä ymmärtävät hoito-ohjeet, ja tietävät miten niitä 

sovelletaan kotioloissa, sekä hankkii tarvittaessa asiakkaalle tukea 

ja apua kotona selviytymiseen. 

 

Perusturvalautakunta tarkentaa tarvittaessa esitystään vuotta 2013 

koskien jos meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus 

siihen antaa aihetta, 1.10.2012 mennessä myöhemmässä kokouksessaan.  

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri esitti aiempien esityksen lisäksi, että 

puheterapian ostamiseen varataan 16 000 € vv. 2014- 2015.  

Puheterapian ostamisen tarkoituksena on, että varhaiskasvatuksen ja 

koulun henkilöstöä voidaan tukea lapsen puheenkehityksen 

ohjaamisessa ja että saamenkielisten lasten puheenkehitys asioissa 

saadaan konsultaatiota ja apua ja harjoitteita lapsille, niissäkin 

tapauksissa jolloin lapsi ei voi saada Kansaneläkelaitoksen 

maksamana kuntoutuksena puheterapiaa. Aloite saamenkielisen 

puheterapeutin palvelujen hankkimiseen on tullut kuntayhtymän 

johtavalta lääkäriltä.   Tarkoituksena on erityismäärärahalla ostaa 

yksi päivä viikossa puheterapeutin palveluita Enontekiölle 

saamenkielisten lasten asioissa.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Myös puheterapian osalta kokouksessa esitetty 

esitys hyväksyttiin. 
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Perusturvaltk. 42 § KUNNIAMERKKIESITYKSET V.2012  

 

Lapin aluehallintoviraston ”peruspalvelut, oikeusturva ja luvat” -

vastuualue pyytää kunnilta ehdotuksia tulevana itsenäisyyspäivänä 

tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten niiden kuntien palveluksessa 

olevien henkilöiden ja luottamushenkilöiden osalta, jotka ovat 

ansioituneet nimenomaan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon ja 

työsuojelun tehtävissä.  Ehdotukset tulee tehdä 25.5.2012 mennessä. 

Lapin maakunnan kunniamerkkiesitysten kiintiö on tänä vuonna 10 

merkkiä.  

 

Ensisijaisena lähtökohtana ehdotukselle tulee olla henkilön 

henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella ja 

jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai 

huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on 

lisäksi hyvämaineisuus. Edellytetään vähintään 40 - 50 vuoden ikää 

sekä pitkää palvelusaikaa.  

 

Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 7.5.2012 valtuuttanut 

perusturvalautakunnan tekemään esityksen aluehallintovirastolle.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri esitti, että kunniamerkin saajaksi esitetään  

Minttu Vaittista, joka kehittänyt ja turvannut kehitysvammaisten 

laadukasta erityispalvelua ansiokkaasti.  

 

Päätös: 

Minttu Vaittiselle haetaan kunniamerkkiä. Hakemusasiakirjat tekee 

sosiaalisihteeri.  
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Perusturvaltk. 43 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 7.5.2012 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 4 § 9.1.2012 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 

2012 

- Khall 9 § 9.1.2012 Kodinhoitajan työloman sijaisuuden täyttäminen 

- Khall 12 § 9.1.2012 Henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen  

- Khall 61 § 1.3.2012 Kunnan edustus vuoden 2012 kutsunnoissa 

- Khall 61 § 1.3.2012 Enontekiön joukkoliikenteen palvelutasopäätös 

- Khall 63 § 1.3.2012 Enontekiön joukkoliikenteen palvelupäätös 

- Khall 79 § 1.3.2012 Projektipäällikön toimen täyttäminen 

- Khall 80 § 1.3.2012 Esitys järjestöt kylässä –hankeeseen 

osallistumisesta sekä hankerahoituksen kuntaosuudesta 

- Khall 88 § 2.4.2012 Määräaikaisen saamenkielisen 

lähihoitajan/kotiavustajan toimen perustaminen ja täyttäminen 

- Khall 91 § 2.4.2012 Joonas Sippolan palkkaus 

- Khall 108 § 2.4.2012 Enontekiön kirkkoneuvoston esitys Luovatuvan 

ylläpitokustannusten poistamiseksi 

 

Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky, yhtymähallitus 

  -  Yhall 3 § 19.1.2012 Pakaste-hankkeen rahoittama hoitotyön 

koordinaattori 

  -  Yhall 4 § 19.1.2012 Pakaste-hankkeen rahoittaman 

sairaanhoitajan palkkaaminen 

  -  Yhall 7 § 19.1.2012 Toimen haettavaksi julistaminen 

  -  Yhall 28 § 29.3.2012 Määrärahaylitykset 

 

Apulaisoikeuskansleri 30.3.2012 

 

Aluehallintovirasto 28.2.2012 

- Perustoimentulotuen kustannusten valtionosuuden vahvistaminen 

vuodelle 2011 

 

Aluehallintovirasto 22.3.2012 

- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun määrärahan käytöstä vuonna 2012 

 

 

Aluehallintovirasto 30.4.2012 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 
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Saamelaiskäräjät/Pia Ruotsala 7.3.2012 

- Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää 

saamelaisalueen kunnilta 18.5.2012 mennessä esitykset vuosille 

2014 – 2015 alustavine kustannusarvioineen 

 

Lapin kuntoutus Oy 30.3.2012 

- Toiminnan aloitus 1.5.2012 

 

Asumispalvelusäätiö ASPA 27.3.2012 

- Vuokrankorotus/A Oy Enontekiön Hetanranta huone nro A 8 

 

Sosiaaliasiamies 14.3.2012 

- Toimintakertomus 2011 

 

 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Asian käsittelyn yhteydessä päätettiin kutsua 

projektipäällikkö Sanna Ylinampa seuraavaan kokoukseen esittelemään 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa. 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.  

 

   

 

 

 


