
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA   

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  16.8.2016 klo  16.00 - 18.10 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla 

olleen jäsenet Leena Palojärvi  phj 

          Outi Kurkela               vpj 

Jaakko Alamattila   j 

Artturi Alatalo   j 

          Lydia Heikkilä              j § 55 - 73 

          Ulla Keinovaara             j 

  Ari Mäkitalo   j 

   

   

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja   

  Miia Ahlholm  sosiaaliohjaaja  

§ 57 - 68 

 

Asiat  § 55 - 75 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Jaakko Alamattila  Ari Mäkitalo 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

 55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 56 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 57 § Kodinhoitaja Mira Keskitalon hakemus osa-aikaisesta työstä  

      (75 %, 90h /kolmen viikon periodissa) 

      ajalle 5.9.2016. - 8.1.2017 

 58 § Mira Keskitalon hakemus oppisopimuskoulutuksesta 

      aj. 1.9.2015 - 28.2.2017; neuropsykiatrinen valmentaja  

 59 § Kodinhoitaja Merja Nunnasen hakemus osa-aikatyöhön  

      siirtymisestä 1.9.2016 alkaen  

 60 § Kodinhoitajan toimen täyttäminen 

 61 § Määräaikaisen lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen  

      aj. 1.9.2016 - 31.10.2016 

 62 § Määräaikaisen lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen  

      aj. 1.9.2016 - 31.12.2016 

 63 § Määräaikaisen lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen  

      aj. 1.9.2016 - 31.5.2017  

 64 § Ulla-Marja Autton hakemus osa-aikatyöhön siirtymisestä  

      1.9.2016 alkaen 

 65 § Lähihoitaja Tanja Raution hakemus palkattomasta vapaasta  

      aj. 1.9.2016 - 28.1.2017 

 66 § Kotipalvelun Hetan tiimin toimisto- ja sosiaalitilojen  

      määräaikainen uudelleenjärjestely 

 67 § Ulla Keinovaaran aloite vammaispalvelulain ja   

      sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelun odotusajan pidentämisestä 

 68 § Vastaus kunnanhallitukselle; työnohjaus ja sen tuloksellisuus,  

      Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa 

      käytävä aktiivinen ja avoin kehityskeskustelu 

 69 § Enontekiön kunnasta savuton kunta 

 70 § Lausunto; Kelan toimeentulotukiohjeluonnos 1.1.2017 

 71 § Tarkennetut esitykset saamenkielisten sosiaali- ja  

      terveyspalvelujen osalta vuodelle 2017  

 72 § Kunnan esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden  

      2017 talousarviota varten 

 73 § Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja  

      taloussuunnitelmaa vuosille 2017 - 2019 ja 

      talousarviota vuodelle 2017 varten 

 74 § Talouden ja toiminnan toteutuminen 30.6.2016, raportti  

      kunnanhallitukselle, ylityshakemus 

 75 § Tiedoksi saatettavat asiat 
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Perusturvaltk. 55 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 56 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila 

ja Ari Mäkitalo. 
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Perusturvaltk. 57 § KODINHOITAJA MIRA KESKITALON HAKEMUS OSA-

AIKAISESTA TYÖSTÄ (75 %, 90 H /KOLMEN VIIKON PERIODISSA) AJALLE 

5.9.2016. - 8.1.2017 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely:  

Miia Ahlholm oli läsnä kokouksessa kuultavana asian käsittelyn ajan.   

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy Mira Keskitalon hakemuksen osa-

aikatyöhön siirtymisestä; 75 %, 90 h/kolmen viikon periodissa,  

aj 5.9.2016 - 8.1.2016.  

Osa-aikatyön vuoksi tekemättä jäävää työaikaa tarjotaan 

sosiaalitoimen ja kunnan kelpoisuusehdot täyttäville osa-

aikatyöntekijöille ja mikäli kiinnostuneita ei löydy, osa-aikatoimi 

julistetaan haettavaksi mieluiten yhdistettynä muuhun toimeen.  

 

Selostus: 

Mira Keskitalolla on oikeus lyhennettyyn työaikaan Työsopimuslain 4 

luvun 4 § nojalla.  

 

Tiedoksi: Mira Keskitalo, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 58 § MIRA KESKITALON HAKEMUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 

AJ. 1.9.2016 - 28.2.2017; NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Todetaan lähiopetuspäivät myönnetään palkallisena 

koska kyseessä vakinaisessa työsuhteessa oleva työntekijä ja koska 

työnantajalla on tarve kouluttaa paikkakunnalle neuropsykiatrinen 

valmentaja.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy oppisopimuksen neuropsykiatrinen 

valmentaja –koulutuksesta. Oppisopimus toimisto maksaa koulutuksen. 

Kuntatyönantaja myöntää lähiopetuspäivät palkallisena ja maksaa 

lähiopetuspäivien matka- ja yöpymiskulut virkamatkana.  

 

Mira Keskitalon työpanosta käytetään jatkossa neuropsykiatrisen 

valmennuksen järjestämiseen kuntalaisille joille asiantuntijataho 

suositellut ko. valmennusta. 

 

Selostus: 

Neuropsykiatrista valmennusta käytetään neurologisista häiriöistä 

kärsivien henkilöiden kuntoutukseen. Valmennuksella mm. tuetaan 

arkipäivän haasteista selviytymistä ohjaamalla asiakasta ja tämän 

lähiympäristöä.  Valmennusta pitäisi saada asuinpaikkakunnalta.  

Tällä hetkellä yhdellä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän työntekijällä on neuropsykiatrisen valmentajan 

koulutus.   

 

Tiedoksi: Mira Keskitalo, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 59 § KODINHOITAJA MERJA NUNNASEN HAKEMUS OSA-

AIKATYÖHÖN SIIRTYMISESTÄ 1.9.2016 ALKAEN  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Miia Ahlholm oli läsnä kokouksessa kuultavana.  

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Merja Nunnasen siirtymisen 

osa-aikatyöhön hakemuksen mukaisesti 1.9.2016. Työaika 50 % 

kokoaikaisesta työajasta.  

Osa-aikatyön toteuttamisen suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä 

hakijan kanssa tulosyksikön vastuuhenkilö Miia Ahlholm, jolle 

perusturvalautakunta delegoi päätösvallan osa-aikatyön käytännön 

toteuttamisesta. 

 

Selostus: 

Kodinhoitaja Merja Nunnanen on tehnyt hakemuksen siirtymisestä osa-

aikatyöhön 1.9.2016 alkaen. Työaika 50 % kokoaikaisesta työstä. 

Merja Nunnanen olisi työssä 2 viikon jaksoissa 100 % ja 2 viikkoa 

eläkkeellä.     

 

Tiedoksi: hakija, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 60 § KODINHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Kodinhoitajan osa-aikaiseen toimeen valittiin 

Satu Elina Laamanen, varalle Päivi Tuulasvirta. Valinnassa 

noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.  

  

Käsittely: 

Miia Ahlholm kertoi, että Päivi Tuulasvirran on haastatelleet 11.8. 

2016 Outi Kurkela, Miia Ahlholm ja Anne-Maria Näkkäläjärvi.  

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm esitti kokouksessa, että tehtävään 

valitaan Satu Elina Laamanen ja varalle Päivi Tuulasvirta. 

Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.  

Perusturvajohtaja yhtyi Miia Ahlholmin esitykseen. 

  

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kodinhoitajan toimi, joka täytetään aluksi osa-aikaisena (50 %), on 

ollut haettavana 8.8.2016 klo 15.00 mennessä. Toimen ensisijainen 

sijoituspaikka on kotipalvelun Hetan tiimi. 

 

Määräaikaan mennessä tointa ovat hakeneet vajaamielishoitaja Päivi 

Tuulasvirta, lähihoitajat Satu Elina Laamanen ja Salla Katariina 

Vuorijärvi sekä hoiva-avustaja Anni-Marja Vanhapiha.  Hakijoista 

Tuulasvirta, Laamanen ja Vuorijärvi täyttävät tehtävän 

kelpoisuusvaatimuksen.  

Hakuilmoitus liitteenä ja yhteenveto hakijoista esityslistan 

oheismateriaalina.     LIITE 1 

            

Sairaanhoitaja Heidi Risto ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi 

ovat haastatelleet Satu Elina Laamasen 26.7.2016. 

Perusturvalautakunnan vpj Outi Kurkela, sosiaalityöntekijä Anne-

Maria Näkkäläjärvi ja sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm haastattelevat 

Salla Katariina Vuorijärven ja Päivi Tuulasvirran 11.8.2016.  

 

Tiedoksi: hakijat, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 61 § MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDEN 

TÄYTTÄMINEN AJ. 1.9.2016 - 31.10.2016  

 

Päätös: 

Määräaikaiseen lähihoitajan sijaisuuteen aj. 1.9.2016 - 31.10.2016, 

ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti, valittiin Natalia Rettieva-

Heponen.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa, että sijaisuuteen valitaan 

Marja-Leena Pfaler.  

Ulla Keinovaara esitti, että sijaisuuteen valitaan Natalia Rettieva-

Heponen. 

Koska keskustelun kuluessa oli tehty viranhaltijan esityksestä 

poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti, että asiassa suoritetaan 

suljettu lippuäänestys. Kukin lautakunnan jäsen kirjoittaa 

äänestyslippuun sen henkilön nimen jonka haluaa tulevan valituksi 

sijaisuuteen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänenlaskijoina. 

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Äänestyksessä Natalia Rettieva-Heponen sai 5 ääntä ja Marja-Leena 

Pfaler sai yhden äänen. Puheenjohtaja totesi että määräaikaiseen 

sijaisuuteen aj. 1.9. - 31.10.2016 oli tullut valituksi Natalia 

Rettieva-Heponen.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus: 

Määräaikainen lähihoitajan sijaisuus, ensisijaisena sijoituspaikkana 

Luppokoti, on ollut haettavana 10.8. klo 15.00 mennessä. Määräaikaan 

mennessä sijaisuutta hakivat Vappu Kelottijärvi, Anita Pasanen, 

Pfaler Marja-Leena, Päivi Tuulasvirta ja Natalia Rettieva-Heponen. 

Hakijoista Päivi Tuulasvirta täyttää kelpoisuusehdon. 

Hakuilmoitus liitteenä ja yhteenveto hakijoista esityslistan 

oheismateriaalina.     LIITE 2  

 

Tiedoksi: hakijat, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 62 § MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDEN 

TÄYTTÄMINEN AJ. 1.9.2016 - 31.12.2016  

 

Päätös: 

Yksimielisesti esityksen mukaan. Määräaikaiseen lähihoitajan 

sijaisuuteen aj. 1.9.2016 - 31.12.2016, ensisijainen sijoituspaikka 

Luppokoti, valittiin Marja-Leena Pfaler.  

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti että sijaisuuteen valitaan Marja-Leena 

Pfaler.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus: 

Määräaikainen lähihoitajan sijaisuus, ensisijaisena sijoituspaikkana 

Luppokoti, on ollut haettavana 10.8. klo 15.00 mennessä. Määräaikaan 

mennessä sijaisuutta hakivat Vappu Kelottijärvi, Anita Pasanen, 

Pfaler Marja-Leena, Päivi Tuulasvirta ja Natalia Rettieva-Heponen. 

Hakijoista Päivi Tuulasvirta täyttää kelpoisuusehdon.  

Hakuilmoitus liitteenä ja yhteenveto hakijoista esityslistan 

oheismateriaalina.     LIITE 2 

 

Tiedoksi: hakijat, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 63 § MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDEN 

TÄYTTÄMINEN AJ. 1.9.2016 - 31.5.2017  

 

Päätös: 

Sijaisuuden hakuaikaa jatketaan. Pykälä tarkistettiin kokouksessa.  

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa että sijaisuuden hakuaikaa 

jatketaan. Pykälä tarkistettiin kokouksessa.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus: 

Määräaikainen lähihoitajan sijaisuus, ensisijaisena sijoituspaikkana 

Luppokoti, on ollut haettavana 10.8. klo 15.00 mennessä. Määräaikaan 

mennessä sijaisuutta hakivat Vappu Kelottijärvi, Anita Pasanen, 

Pfaler Marja-Leena, Päivi Tuulasvirta ja Natalia Rettieva-Heponen. 

Hakijoista Päivi Tuulasvirta täyttää kelpoisuusehdon.  

Hakuilmoitus liitteenä ja yhteenveto hakijoista esityslistan 

oheismateriaalina.     LIITE 2 

 

Tiedoksi: hakijat, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 64 § ULLA-MARJA AUTTON HAKEMUS OSA-AIKATYÖHÖN 

SIIRTYMISESTÄ 1.9.2016 ALKAEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy Ulla Autton siirtymisen osa-aikatyöhön 

hakemuksen mukaisesti 1.9.2016. Työaika 50 % kokoaikaisesta 

työajasta.  

Osa-aikatyön toteuttamisen suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä 

hakijan kanssa tulosyksikön vastaava hoitaja, jolle 

perusturvalautakunta delegoi päätösvallan osa-aikavapaan 

toteuttamisesta.   

 

Selostus: 

Luppokodin perushoitajan virassa työskentelevä Ulla-Marja Autto 

hakee osa-aikatyöhön jäämistä 1.9.2016 alkaen.  Ulla-Marja Autto 

esittää että hän olisi 50 % työssä joko yhden tai kahden viikon 

jaksoissa. 

 

Tiedoksi: hakija, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 65 § LÄHIHOITAJA TANJA RAUTION HAKEMUS PALKATTOMASTA 

VAPAASTA AJ. 1.9.2016 - 28.1.2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastetaan kokouksessa.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta myöntää lähihoitaja Tanja Rautiolle palkattoman 

vapaan terveysaseman laboratoriossa työskentelyä varten aj. 1.9.2016 

– 28.1.2017. Sijaisuus julistetaan haettavaksi.  

  

Selostus:  

Lähihoitajan toimessa, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti, 

työskentelevä Tanja Rautio on hakenut palkatonta vapaata aj. 

1.9.2016 – 29.1.2017. 

 

Tiedoksi: hakija, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 66 § KOTIPALVELUN HETAN TIIMIN TOIMISTO- JA 

SOSIAALITILOJEN MÄÄRÄAIKAINEN UUDELLEENJÄRJESTELY 

 

Päätös: 

Lautakunta päätti, että seuraava vapautuva asunto Ounasmajoilta 

otetaan kotipalveluhenkilöstön toimisto- ja sosiaalitilaksi. Täten 

palveluasumisyksikössä asumispalvelupaikat vähenevät yhdellä.  

 

Käsittely: 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm esitteli kokouksessa asiaa.  

Keskustelussa pidettiin tärkeänä, että kotipalveluhenkilöstöllä on 

asianmukaiset sosiaali- ja toimistotilat käytössään.   

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti, että seuraava 

vapautuva asunto Ounasmajoilla otetaan sosiaali- ja toimistotilaksi.  

Outi Kurkela kannatti Alamattilan esitystä samoin Ulla Keinovaara ja 

Ari Mäkitalo.  

 

Sosiaaliohjaajan ehdotus: 

Perusturvalautakunta jatkaa kokouksessa keskustelua siitä, onko 

edellytyksiä ottaa määräaikaisesti käyttöön Ounasmajojen 

palveluasumisyksiköstä vapautuvaa yksiötä kotipalvelun Hetan tiimin 

toimisto- ja sosiaalitiloiksi.  

Perusturvalautakunta hyväksyy, että selvitetään Luppokodin 

pienimuotoisten muutostöiden toteutusmahdollisuudet sekä 

kokonaiskustannukset vaihtoehdoille 3 ja 4 syyskuun 

talousarviokokoukseen mennessä. Mikäli ennen seuraavaa kokousta 

nousee esille uusi, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti 

toteutettavissa oleva vaihtoehto, tuodaan se selvitettynä 

talousarviokokoukseen. 

 

Perusturvalautakunta on pyytänyt 8.6.2016 kokouksessa 

sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmia laatimaan tarkennetun esityksen 

kotipalvelun Hetan tiimin mahdollisista toimisto- ja 

sosiaalitilavaihtoehdoista sekä vaihtoehtojen kustannuksista.  

 

Sosiaaliohjaaja:  

Vaihtoehtojen selvittämiseksi on saatu asiantuntija-apua tekniseltä 

toimelta.  

 

Vaihtoehto 1. konttivuokraus 

 

Vaihtoehto 1:ssä sosiaali- ja toimistotila koostuisi kahdesta, 

yhteen liitettävästä kontista. Konttien ulkomitat yht. 47,52m2.  

 

Kustannukset; 

 

kuljetus  2839,60€ 

liitostyö   939,92€ 

pohjapuut + 
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raput   744,00€ 

yht. 4523,52€ (sis. ALV 24%) 

 

vuokra 601,40€/kk, 7 216,80€/vuosi (sis. ALV 24%).  

Näin ollen kahden vuoden ajalta pelkät vuokrakustannukset olisivat 

14 433,60€ (sis. ALV 24%). 

 

Lisäksi tilaajan tulisi huolehtia tiivistetystä tasaisesta 

alustasta, tilojen ulkopuolisista LVIS-töistä, palautus- ja 

purkukuluista, lastaus-, purku-, kuljetus- ja asennuksen aikaisesta 

työturvallisuudesta sekä vakuutuksista. Teknisen toimen arvion 

mukaan kokonaiskustannukset kahden vuoden vuokra-ajalle olisivat 

vähintään 30 000€. Ounasmajojen asumispalveluyksikön välittömässä 

läheisyydessä ei ole vapaata tilaa näin suurelle 

väliaikaisratkaisulle.  

 

Tilatarvemäärittely, sekä vaihtoehto kustannusarvioineen on 

nähtävillä kokouksessa.  

 

Vaihtoehto 2. Ounasmajojen kakkostalon päädyssä olevan varastotilan 

muuttaminen sosiaali- ja toimistotilaksi. 

 

Ounasmajojen kakkostalon päädyssä oleva asukkaiden varastotila (15,8 

m2) on liian pieni yhdistetyksi sosiaali- ja toimistotilaksi. 

Varastotilasta on aiemmin tehty suunnitelmapiirustus ko. tilan 

muuttamiseksi kotipalvelun sosiaalitilaksi. Suunnitelma on 

mitoitettu neljälle työntekijälle kun Hetan tiimissä työskentelee 

tällä hetkellä 8 työntekijää. Kustannusarviota ei ole käytettävissä, 

mutta varastotilojen muuttaminen täysin toiseen tarkoitukseen tulisi 

kalliiksi. Lisäksi Ounasmajojen asukkaille tulisi rakentaa uudet 

varastotilat palveluasumisyksikön välittömään läheisyyteen.  

 

Vaihtoehto 3. tämänhetkisten toimisto- ja ruokailutilojen jakaminen 

äänieristetyllä väliseinällä. 

 

Kotipalvelun toimistotila on tällä hetkellä samassa yhteydessä 

Luppokodin toimisto- ja ruokailutilojen kanssa. Myös 

kotipalveluhenkilöstö ruokailee samoissa tiloissa. Vaihtoehto 3:n 

toteutusmahdollisuus sekä kokonaiskustannukset selvitetään syyskuun 

talousarviokokoukseen mennessä.  

 

Vaihtoehto 4. Luppokodin ja kotipalvelun yhteisten sosiaalitilojen 

laajentaminen.  

 

Sosiaalitilojen laajennustarve on kotipalvelun ohella myös 

Luppokodin henkilöstöllä. Luppokodilla on pienimuotoisilla 

muutostöillä mahdollisesti laajennettavissa nykyisiä sosiaalitiloja. 

Selvitystyö on kesken. Selvitystyössä hyödynnetään soveltuvin osin 
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Työturvallisuuskeskuksen (TTK) opasta henkilöstötilasäädösten 

soveltamisesta työpaikoilla. 

 

Keskusteluissa teknisen toimen kanssa on noussut esille myös muita 

vaihtoehtoja. Selvitystyötä ei ole tietoisesti viety eteenpäin, 

koska arviot esillä olleiden vaihtoehtojen kustannuksista nousevat 

useampiin kymmeniin tuhansiin euroihin. Tavoitteena on selvittää ja 

saada järjestymään määräaikainen sosiaali- ja toimistotila, joka 

pyritään toteutuessaan järjestämään mahdollisimman pienin 

kustannuksin.  

 

Tämänhetkisen tiedon valossa vaihtoehdot 1 ja 2 ovat liian kalliita 

toteutettaviksi. Vaihtoehdot 3 ja 4 ovat selkeästi edullisempia, 

sekä erikseen että yhdessä toteutettuina. Suunnitelmavuosien 2017 - 

2019 osalta on kuitenkin tärkeää, että Hetan kotipalvelutiimi saa 

asianmukaiset, oman työn suunnittelua ja kehittämistä sekä 

työhyvinvointia tukevat työskentelytilat. Työhyvinvoinnin 

kehittämisen merkitys on nostettu esille myös kunnanhallituksen 

talousarvion- ja suunnitelman laadintaohjeessa suunnitelmakaudelle 

2017 - 2019. 

 

Asian aiempi käsittely, Perusturvalautakunta 8.6.2016, 50§: 

 

Perusturvaltk. 50 § KOTIPALVELUN HETAN TIIMIN TOIMISTO- JA 

SOSIAALITILOJEN MÄÄRÄAIKAINEN UUDELLEENJÄRJESTELY 

 

Päätös: 

Asia siirrettiin esittelijä-pöytäkirjanpitäjä Anne-Maria 

Näkkäläjärven ehdotuksen mukaisesti käsiteltäväksi seuraavaan 

kokoukseen, johon mennessä sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm laatii 

tarkennetun esityksen erilaisista mahdollisista toimisto- ja 

sosiaalitilavaihtoehdoista ja vaihtoehtojen kustannuksista. 

 

Käsittely:  

Perusturvalautakunta keskusteli positiivisessa hengessä kotipalvelun 

Hetan tiimin omien sosiaalitilojen tarpeellisuudesta ja piti Hetan 

tiimin oman toimisto- ja sosiaalitilan olemassaoloa tärkeänä. 

Keskustelua käytiin mahdollisista muista toimisto- ja 

sosiaalitilavaihtoehdoista Ounasmajojen välittömässä läheisyydessä. 

Kokouksen kuluessa esittelijä-pöytäkirjanpitäjä Anne-Maria 

Näkkäläjärvi esitti, että asia siirretään käsiteltäväksi seuraavaan 

kokoukseen, johon mennessä sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm laatii 

lautakunnalle tarkennetun esityksen kotipalvelun Hetan tiimin 

toimisto- ja sosiaalitilojen järjestelyn erilaisista mahdollisista 

vaihtoehdoista ja niiden kustannuksista. 

 

KOTIPALVELUN HETAN TIIMIN TOIMISTO- JA SOSIAALITILOJEN MÄÄRÄAIKAINEN 

UUDELLEENJÄRJESTELY 
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Sosiaaliohjaajan ehdotus: 

Kotipalvelun Hetan tiimin toimisto- ja sosiaalitiloiksi otetaan 

määräaikaisesti käyttöön Ounasmajojen palveluasumisyksiköstä 

seuraavaksi vapautuva yksiö, mikäli vapautuneeseen yksiöön ei ole 

tarvetta sijoittaa palveluasumista tarvitsevaa asiakasta.  

 

Kustannukset yksiön määräaikaisesta käyttöönotosta 

kotipalveluhenkilöstön toimisto- ja sosiaalitilaksi vuositasolla 

olisivat 4728,00€ (vuokra 345,00€/kk, sähkö 25,00€/kk, vesi 

16,00€/kk). Kalustus toteutettaisiin ilman budjetointia. Yksiön 

määräaikainen käyttöönotto vähentäisi palvelutuotannosta yhden 

asunnon ohella määräaikaisesti kotipalvelun asiakasmaksutuloja yhden 

asiakkaan osalta.  

 

Selostus: 

Tiimityö, hyvä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, yhteistyö eri 

sidosryhmien kanssa sekä työn suunnittelu ja kehittäminen 

edellyttävät toimivia, asianmukaisia ja rauhallisia työtiloja. 

Toimivat, asianmukaiset ja rauhalliset työskentelytilat lisäävät 

työn suunnitelmallisuutta, sujuvuutta ja mielekkyyttä sekä oman työn 

arvostusta.  

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava 

työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. 

Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden 

vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.  Työnantajan on 

huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat 

toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan 

organisaation kaikkien osien toiminnassa (työturvallisuuslaki, 2 

luku työnantajan yleiset velvollisuudet, 8§). 

 

Yhteistyö Luppokodin henkilöstön kanssa on tärkeää ja tarpeellista. 

Samassa tilassa olevat toimistotilat kuitenkin asettavat haasteita 

käytännön työhön. Tällä hetkellä kotipalvelulle on osoitettu 

toimistotilat Luppokodin toimisto- ja ruokailutilojen yhteyteen. 

Esimerkiksi samanaikainen asiakas/asukasraporttien pitäminen ja 

puhelinliikenne heikentävät tiedon siirtoa ja työrauhaa. Työpaikka- 

ja asiakaskokousten yhteydessä voidaan käsitellä asioita, joiden 

tulee pysyä oman työyksikön sisällä.  Toimistotiloissa pitää pystyä 

säilyttämään kaikkia työn hoitamisen kannalta tarvittavia 

materiaaleja sekä välineitä.  

 

Määräaikainen kokeilu korjaisi samalla Hetan tiimin puutteellisten 

sosiaalitilojen tilanteen. Kotipalveluhenkilöstölle on osoitettu 

Luppokodin henkilöstön tiloista neljä henkilökohtaista pukukaappia. 

Hetan tiimissä työskentelee kahdeksan työntekijää sekä sijaisia. 

Luppokodin ja kotipalveluhenkilöstön yhteisessä käytössä on 

Luppokodilla kaksi wc:tä ja yksi suihku.  
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Hetan tiimin kotipalveluhenkilöstö on tuonut pitkään esille 

puutteellisten toimisto- ja sosiaalitilojen työtä heikentävän sekä 

kuormittavuutta lisäävän vaikutuksen. Toimisto- ja sosiaalitilojen 

tulee olla mahdollisimman lähellä asiakkaita, koska Ounasmajojen 

palveluasumisyksikössä suurin osa kotipalvelun asiakkaista on 

runsaasti apua kaikissa päivittäistoiminnoissa tarvitsevia. 

Toimisto- ja sosiaalitilojen läheisyys tuo asiakkaille 

turvallisuutta ja mahdollistaa viiveettömän palvelun. Lisäksi 

kotipalvelutiimin oma tila lisää esimiehen läsnäoloa jota on 

toivottu. 

 

Aiemmin on ollut yhtenä vaihtoehtona toimisto- ja sosiaalitilojen 

järjestäminen kunnan virastotalolle. Vaihtoehto on koettu 

haasteelliseksi juuri asiakkaiden runsaan palvelutarpeen, välimatkan 

ja turvapuhelinhälytyksiin vastaamisen vuoksi. 

 

Lisäksi on keskusteltu asukkaiden varastotilan remontoinnista 

kotipalvelun toimisto- ja sosiaalitiloiksi. Kaikkien asuntojen 

varastotila on kakkostalon päädyssä. Varastotilan remontoinnin 

kokonaiskustannukset nousisivat huomattavasti suuremmiksi kuin yhden 

yksiön määräaikainen käyttöönotto. Varastotilojen remontoinnin 

lisäksi Ounasmajojen asukkaille tulisi rakentaa uusi varastotila 

jollakin ratkaisulla palveluasumisyksikön välittömään läheisyyteen.  

 

Tiedoksi: isännöitsijä, sosiaaliohjaaja 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 67 § ULLA KEINOVAARAN ALOITE VAMMAISPALVELULAIN JA 

SOSIAALIHUOLTOLAIN KULJETUSPALVELUN ODOTUSAJAN PIDENTÄMISESTÄ  

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan.  

Keskustelun kuluessa kiinnitettiin huomioita siihen että odotusaika 

tulee huomioida kilpailutuksessa. 

Ulla Keinovaara jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Hänen 

mielestään olisi asiakaslähtöistä, että odotusaika olisi pitempi. 

Hän ei hyväksy päätöstä, jossa odotusajaksi rajattu 1,5 tuntia, vaan 

on sitä mieltä, että pitempi odotusaika tulisi hyväksyä kunnan 

maksettavaksi.  

 

Käsittely: 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm oli läsnä kokouksessa kuultavana asian 

käsittelyn ajan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta ei tässä vaiheessa muuta 19.4.2016 37 § 

tekemäänsä päätöstä, jolla enimmäisodotusaika määrättiin 1,5 

tunniksi Vammaispalvelulain ja Sosiaalihuoltolain mukaisessa 

kuljetuspalvelussa. 

 

Enimmäisajan toimivuutta seurataan vuonna 2016 ja 2017 ja asia 

tarkastellaan uudelleen vuotta 2018 koskien. 

 

Selostus: 

 Perusturvalautakunnan jäsen on tehnyt seuraavan aloitteen: 

” Enontekiön perusturvalautakunta  

Aloite vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelun 

odotusajan pidentämisestä 

Olen saanut yhteydenottoja asiakkailta ja he on valittaneet sitä, 

että odotusaika 1,5 tuntia on liian lyhyt, kun pankissa , apteekissa 

ja kaupoissa voi olla jonoja eivätkä kuljetuspalveluasiakkaat voi 

vaikuttaa odotusaikoihin. Esitän perusturvalautakunnalle, että 

enimmäisodotusaikaa muutettaisiin. Olisi 2,5 tuntia eli 150 min. 

Siinä ajassa ehtisi toimittaa asiat. Ulla Keinovaara ” 

 

Perusturvajohtaja: 

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on 

mahdollistaa vaikeavammaiselle henkilölle tasa-arvoiset 

liikkumismahdollisuudet vammattomien henkilöiden kanssa. 

Sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla tuetaan 

vähävaraisten ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista 

osallistumista.  

 

Odotusajan rajaaminen ei rajoita asiakkaan oikeutta 

kuljetuspalveluun vaan tämä voi tarvittaessa tilata 

kuljetuspalvelusopimuksen tehneen taksin paluumatkaa varten 
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erikseen. Monissa kunnissa odotusaikaa ei makseta lainkaan 

kuljetuspalveluna vaan asiakas maksaa itse odotusajan kustannukset.  

 

Enontekiön kunnassa kuljetuspalvelujen piirissä on paljon asiakkaita 

suhteessa väkilukuun. Kuljetuspalvelujen piiriin kuuluvat matkat 

ovat pitkiä. Täten kustannukset kuljetuspalveluista muodostuvat 

korkeiksi. Kunnan on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa 

pyrittävä supistamaan kustannuksia tinkimättä lain asettamista 

velvoitteista. Enontekiön kunnan vuoden 2017 talousarviossa on 

varattu Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun 40 000 €, 

josta 30.6.2016 mennessä oli käytetty jo 61 %. Varattu määräraha on 

vaarassa ylittyä kun toteutumassa on tosiasiallisesti mukana vain 

viiden kuukauden laskutus. Sosiaalihuoltolain mukaisiin 

yksilökuljetuksiin varattu määräraha on toteutunut ennakoidusti.  

 

Tiedoksi: Ulla Keinovaara 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 68 § VASTAUS KUNNANHALLITUKSELLE; TYÖNOHJAUS JA SEN 

TULOKSELLISUUS, MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 

KANSSA KÄYTÄVÄ AKTIIVINEN JA AVOIN KEHITYSKESKUSTELU 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Perusturvalauta edellytti tämän pykälän käsittelyn yhteydessä, että 

myös Luppokodin työntekijät osallistuvat työnohjaukseen jatkossakin.  

  

Käsittely:  

Miia Ahlholm oli asiantuntijana kuultavana asian käsittelyn aikana. 

Miia Ahlholm poistui asian käsittelyn jälkeen kokouksesta klo 17.40.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta vastaa kunnanhallitukselle seuraavasti: 

 

Työnohjausta on Luppokodin ja kotipalvelun henkilöstölle järjestetty 

etätyönohjauksena v. 2014 kevätlukukaudella. Ostopalvelu hankittiin 

HUS-kuntayhtymältä. V. 2016 keväällä etätyönohjaus hankittiin 

Diakonia-ammattikorkeakoulu OY:ltä. Loppuarvioinneissa työntekijät 

ovat arvioineet hyötyneensä työnohjauksesta; työnohjaus on palvellut 

työn kehittämistä, työhyvinvointia ja hyvää työilmapiiriä.  

 

Vuoropuhelua ja yhteistyötä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän kanssa on tehty. Yhteistyössä kuntayhtymän ja Muonion 

sosiaalitoimen kanssa valmistellaan vanhustenhuollon palvelujen 

kriteereitä, joiden osalta pyritään kriteerien yhtenäistämiseen, 

milloin se on tarkoituksenmukaista. Kuntayhtymä ja kunnat ovat 

valmistelleet alueen muistisairaiden palvelupolkua Seniori-Kaste-

hankkeen tuella. Kuntayhtymän johtaja on osallistunut Enontekiön 

taloustoimikunnan asettaman perusturvalautakunnan talousryhmän 

työhön. Enontekiön avohoidon vastaava hoitaja osallistuu Enontekiön 

terveyden ja hyvinvoinnin ryhmän toimintaan ja toimii kunnan 

terveyden edistämisen yhdyshenkilönä Aluehallintoviranomaisen 

rakenteessa.  

 

Yhteistyötä on, mutta sen tekemisen rakenne ei ole vielä täysin 

vakiintunut.  Kuntayhtymän johtajan, ja kunnanjohtajien muodostama 

työryhmä teki esityksen kesäkuussa kuntien ja kuntayhtymän 

johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kunnan 

omistajaohjauksen sekä yhteistyön sosiaalitointen kanssa 

rakenteista. Esityksen mukaan mm. kerran neljännesvuodessa 

järjestetään kuntayhtymän ja kuntien sosiaalitointen 

asiantuntijakeskusteluja ajankohtaisista asioista. Tällaisen 

kokouksen ajankohdaksi on ehdotettu 2.9.2016.  

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus pyytää kirjeellään 8.7.2016 lautakunnilta 

selvityksen toimenpiteistä joihin Enontekiön tarkastuslautakunnan 
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arviointikertomus antaa aihetta ko. lautakunnan osalta. Enontekiön 

tarkastuslautakunta on vuoden 2015 tarkastuskertomuksessaan lausunut 

perusturvalautakunnan osalta: 

”Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden lisäämiseksi henkilöstöle 

tulisi tarjota tavoitteen mukaista työnohjausta, jolla tuetaan 

henkilöstön sitoutumista ja jaksamista työssä. Tarkastuslautakunta 

on vuoden 2014 arviointikertomuksessaan pitänyt tärkeänä, että 

Muonio. Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän ja peruskuntien 

välillä käydään aktiivista ja avointa kehityskeskustelua. 

Tarkastuslautakunta kysyy edellisen perusteella, miten asiassa on 

edetty ja onko tuloksia saavutettu? ”  

 

Tiedoksi: kunnanhallitus  

 

Muutoksenhaku: asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Perusturvaltk. 69 § ENONTEKIÖN KUNNASTA SAVUTON KUNTA 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan. Jaakko Alamattila jätti 

päätökseen eriävän mielipiteen.  

 

Käsittely: 

Jaakko Alamattila esitti, ettei kunnan tule tehdä päätöstä 

savuttomaksi kunnaksi julistautumisesta. Päätöksellä ei ole 

merkitystä tupakoinnin haittavaikutusten ehkäisyssä. Lydia Heikkilä 

kannatti ehdotusta, mutta piti tärkeänä, että työntekijänäkökulma 

huomioidaan päätöksen toteutuksessa. Outi Kurkela ja Leena Palojärvi 

olivat ehdotuksen kannalla.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön 

kunta tekee päätöksen siitä, että kuntakonserni on savuton työpaikka 

ja että Enontekiön kunta edistää tupakoimattomuutta kaikessa 

toiminnassaan ”savuton kunta” –ohjelman mukaisesti.  

Perusturvalautakunta esittää, että Savuton kunta – prosessin 

valmistelua, johtamista, seurantaa ja tiedotusta varten 

kunnanhallitus asettaa työryhmän. Työryhmään esitetään nimettäväksi 

hallintojohtaja, työsuojeluvaltuutettujen nimeämä henkilöstön 

edustaja ja esitetään, että ryhmään kutsutaan jäseneksi Muonion-

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyshoitaja. 

Työryhmä valmistelee savuttomuusperusteet, sekä määrittelee 

esimiesten vastuut asian toteutuksessa.  

 

Esittely: 

Tupakoiminen, ja tupakkatuotteiden käyttö, ovat vakavia 

terveysuhkia. Tupakointi aiheuttaa vakavia sairauksia ja 

ennenaikaisia kuolemia. Työnantajalle aiheutuu kustannuksia 

sairauspoissaoloista. Enontekiöllä tupakointi on yleisempää kuin 

muissa Lapin kunnissa mm. ”Tunturi-Lapin seutukunnan 

hyvinvointibarometri 2013 ” mukaan (Leena Viinamäki (toim.) Lapin 

AMK:n julkaisuja. Sarja A. Tutkimukset 4/2014.)  

 

Savuttomana kuntana voi kuntaorganisaatio  

suojella omien työntekijöittensä terveyttä ja edistää 

tupakoimattomuutta paikkakunnalla.  

 

Savuton kunta – ohjelma, jota toteuttavat Raha-automaattiyhdistyksen 

tuella useat terveysjärjestöt, Suomen kuntaliitto, Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitos, sekä Sosiaali- ja terveysministeriö, tukee 

kuntien savuttomuustyötä. Suomen kunnista 76 % on tehnyt 

savuttomuuspäätöksen. 

 

Tiedoksi: khall 

Muutoksenhaku: asia kesken 
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Peruturvaltk. 70 § LAUSUNTO; KELAN TOIMEENTULOTUKIOHJELUONNOS  

1.1.2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan keskustelun kuluessa esitetyin lisäyksin; Asuminen 

on kallista Enontekiöllä verrattuna ilmasto-olosuhteiltaan 

eteläisempiin seutuihin. Porotalouden tulojen arvioinnista 

sosiaalitoimisto valmistelee Kelalle selvityksen. Paikallistuntemus 

toimeentulotukityössä tulisi turvata kun toimeentulotuki siirtyy 

Kelalle.   

 

Käsittely: 

Keskustelussa todettiin; 

Asumismenoissa tulisi huomioida että asumismenot ovat Enontekiöllä 

kalliimmat kuin Etelä-Suomessa, koska ilmasto täällä ankarampi.  

Sosiaalitoimistolle annetaan tehtäväksi porotalouden tulokysymyksen 

selventäminen Kelalle ohjetta varten.  

Paikallistuntemuksen turvaaminen toimeentulotukityössä tärkeää kun 

perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle.  

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta lausuu seuraavaa: 

Tulojen huomioimisessa (ohjeen sivut 77 - 78) tulisi ohjeella pyrkiä 

lieventämään toimeentulotukeen liittyvää kannustinloukkua. 

Toimeentulotuen tulisi kannustaa vastaanottamaan lyhytaikaistakin 

työtä varmistamalla, että vastaanottamisesta koituu hakijalle 

taloudellista hyötyä. Toimeentulotuessa ansiotulosta jätetään 

huomioimatta 20 % tai enintään 150 €. Huomioimatta jätettävä, 

etuoikeutettu tulo on kuitenkin suhteellisen pieni.  Täten: Pienten 

tulojen, jotka jätetään, huomioimatta raja olisi hyvä olla korkeampi 

kuin 50 € yksinäisellä henkilöllä ja 100 € perheellisellä. 

Tulisi harkita että pieninä tuloina huomioimatta jätetään 300 € 

palkkatulo, jolloin sääntö olisi sama kuin työttömyysturvassa.  

Enontekiön sosiaalitoimessa on mm. jätetty huomioimatta 

Pelastuslaitoksen vapaapalokuntalaisille maksamia palkkoja 

(harjoitukset, hälytystehtävät), jotka yleensä ovat n. 20 - 50 € 

kuukaudessa, mutta saattavat olla yli 100 €/kk mikäli tehtäviä on 

satunnaisesti paljon.  On tärkeää, ettei aktiivisuudesta rangaista. 

 

Samoin vyöryttämisessä ja jaksottamisessa voitaisiin harkita ettei 

jonkun kuukauden ylijäämää, jos se aiheutuu palkkatulosta, tarvitse 

vyöryttää seuraavalle kuulle ainakaan pienten palkkojen osalta, 

jotta toimeentulotuen saajilla on motivaatiota, ja rohkeutta, 

vastaanottaa lyhytaikaisia töitä. Harkinta vyörytyksessä saattaa 

lisätä pelkoa tulomenetyksiin lyhytaikaisten töiden 

vastaanottamisessa.  

 

Porotalouden tulojen arvioimisesta ei ole vielä ohjeessa mainintaa. 

On tärkeää, että ohje tunnistaa Enontekiöllä käytössä olevan 
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poronhoitotavan, jossa poronomistaja vastaa tokkakunnan porojen 

hoidosta omalta osaltaan. Olisi hyvä jos kaikkien sosiaalietuuksien 

myöntämisessä voitaisiin porotulo arvioida samalla tavalla. Tällöin 

poronomistajilla olisi mahdollisuus ennakoida ratkaisuja.  

 

Työmatkojen osalta esitetään, että tuloista vähennetään oman auton 

käyttökuluina verottajan oman auton käytöstä huomioiva meno, tänä 

vuonna 0,24 € /km. Enontekiöllä on julkinen liikenne vähäistä ja 

matkat kunnan sisälläkin, pitkiä.  Oman auton ylläpito on usein 

välttämätöntä työssäkäynnin mahdollistamiseksi.  Auton ylläpito on 

työttömälle huomattava taloudellinen rasite. Toimeentulotuessa ei 

huomioida lainkaan autosta johtuvia kuluja, jollei asiakkaalla ole 

työmatkoja.  Enontekiön kunnassa on työmatkakustannuksina huomioitu 

verottajan oman auton käytöstä huomioiva kilometrikustannus. Samoin 

kuntouttavassa työtoiminnassa on kilometrikorvauksena  maksettu oman 

auton käytöstä 0,24 € /km. Ohjeluonnosta hieman parempi 

työmatkakulujen huomioinen toimeentulotuessa lisäisi työn 

vastaanottamisen kannattavuutta.  

 

Menojen huomioimisen osalta perusturvalautakunta kiinnittää huomiota 

asumismenojen huomioimiseen. Lämmityskustannukset ovat Enontekiöllä 

olennaisesti suuremmat kuin Etelä-Suomessa, pitkän lämmityskauden ja 

kovien pakkasten vuoksi. Tämä tulisi ohjeessa huomioida.   

Enontekiön sosiaalitoimistossa on koettu vaikeutena sivukylissä, 

huonokuntoisissa omakotitaloissa asuvien korkeat 

lämmityskustannukset talviaikana. Vuositasolla asumiskulut voivat 

olla kohtuulliset mutta lämmitys maksaa talviaikana. Asiakkailla 

saattaa olla luottohäiriömerkintä, jonka vuoksi hän ei voi ostaa 

esim. lämmitysöljyä osamaksulla.   

Esitetään, että KELA harkitsee maksusitoumuksen myöntö- 

mahdollisuutta lämmityssähkön, lämmitysöljyn tai polttopuiden 

hankintaan, jolloin KELA voisi kilpailuttaa hankinnat.  

 

Selostus: 

Perustoimeentulotuki siirtyy Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi 

1.1.2017. Kansaneläkelaitos on laatinut Kelan 

toimeentulotukiohjeluonnoksen Toimeentulotukilain soveltamisesta.   

Kunnilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa ohjeesta. Enontekiön 

kunnassa toimeentulotukea sai vuonna 2014 90 kotitaloutta, joissa 

142 henkilöä. Suurin osa hakijoista oli työmarkkinatukea tai 

peruspäivärahaa saavia työttömiä.  

Kelan toimeentulotukiohjeluonnos esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: Kansaneläkelaitos 

 

Muutoksenhaku: asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Perusturvaltk. 71 § TARKENNETUT ESITYKSET SAAMENKIELISTEN SOSIAALI-

JA TERVEYSPALVELUJEN OSALTA VUODELLE 2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Saamenkielisen terveydenhoitajan kustannustiedot 

tuodaan tiedoksi seuraavaan lautakuntaan.  

 

Käsittely: 

Saamenkielisen terveydenhoitajan menoja 2017 ei vielä oltu 

kokouspäivään mennessä saatu Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymästä kesälomien vuoksi.  

Todettiin, että terveydenhoitajan menot esitetään Saamelaiskäräjille 

rahoituspäätöstä varten kun ne saadaan. Menot tuodaan tiedoksi 

seuraavaan lautakunnan kokoukseen.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää Saamelaiskäräjille, että v. 2017 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

osoitettua määrärahaa myönnettäisiin Enontekiön kunnalle aiemman 

esitetyn mukaisesti: 

 

1.Veahkki  

Kokonaiskustannukset 39 792 €, joista palkkausmenot 35 292 € 

asiakasmaksutulot 1000 €, nettomenot 38 792 €. 

Valtionavustusta haetaan 75 % palkkausmenoihin; 26 469 €. Kunnan 

rahoitusosuus on 12 323 €. 

 

2.Saamenkielinen lähihoitaja 

Kokonaiskustannukset 40 414,93 €, joista palkkausmenot 37 956 €.  

Asiakasmaksutulot 1000 €, nettomenot 39 415 €.   

Valtionavustusta haetaan 75 % palkkausmenoihin 28 467 €. Kunnan 

rahoitusosuus on 10 948 €. 

 

3.Saamenkielinen terveydenhoitaja (50 %). Kustannustiedot esitetään 

kokouksessa.  

 

4.Saamenkielinen vastuuhoitaja vuodeosastolle  

 

Selostus: 

Saamelaiskäräjät pyytää kunnilta tarkennettuja esityksiä 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta vuodelle 2017. 

 

Vakiintujien toimintojen osalta pyydetään esittämään tarkennettu 

kustannusarvio. 

 

Tiedoksi: Saamelaiskäräjät, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymä 

 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 72 § KUNNAN ESITYS KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN 

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TALOUSARVIOTA VARTEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan lisäyksellä: 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän tulee järjestää 

saamenkielisiä tutkimus- ja kuntoutuspalveluja tarvittaessa.   

  

Käsittely: 

Lydia Heikkilä teki kokouksessa esityksen lausuntoon; Kolpeneen 

palvelukeskuksen tulee järjestää saamenkielisiä tutkimus- ja 

kuntoutuspalveluja tarvitessa. Ulla Keinovaara kannatti Lydia 

Heikkilän esitystä.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota 

varten seuraavaa: 

Enontekiön kunta käyttää Kolpeneen palvelukeskuksen palveluista 

lähinnä tutkimus- ja kuntoutuspalveluja. Myös asumispalveluja ja 

omaishoidontuen lomitusta käytetään. Palvelujen osto vuonna 2017 

jatkuu aiempien vuosien kaltaisena. 

 

Kunta pitää tärkeänä, että Kolpeneelta kunnan palvelujen tueksi 

hankitut palvelut ovat laadukkaita ja kustannuksiltaan kohtuullisia.  

 

Asumispalvelujen osalta Kolpeneen palvelujen vuorokausihinta on 

korkea. Kunta hankkii Vammaispalvelulain ja Laki kehitysvammaisten 

erityishuollon osalta asumispalveluja kunnassa toimivalta ASPA 

Palvelut Oy:ltä. Kunta ei ole tässä vaiheessa kiinnostunut 

yhteistyöstä asumispalvelujen järjestämisessä.  

 

Leirien osalta voidaan todeta, että erityislapsille ja nuorille on 

vähän tarjolla kehittävää leiritoimintaa. Enontekiön kunta toivoo 

että Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä voi tällaista toimintaa 

jatkossakin järjestää. Monella kehitysvammaisella aikuisella on 

varoja lomanviettoon, mutta tarjonta Lapissa vähäistä. On hyvä jos 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä voisi olla mukana 

kehittämässä aikuisille sopivaa, omakustanteista, lomatoimintaa.  

 

Esitetään, että Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja sen osana 

Pohjois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen Lapin yksikkö, 

järjestäisivät kuntien kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen 

henkilöstölle etänä täydennyskoulutusta Lapin sairaanhoitopiirin 

etäkoulutusten tapaan. Tämä olisi tärkeätä sen vuoksi että 

kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen henkilöstölle ei ole 

saatavana korkeatasoista täydennyskoulutusta Lapin olosuhteisiin 

sopivalla tavalla. Koulutusaiheita voivat alan työntekijät ehdottaa 
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ja kohtuullisiin kustannukset voivat koulutustilaisuuksien 

osanottajat jakaa.  

 

Käyttöarvio asiakkaiden ja suoritteiden osalta tehdään 

sosiaalitoimistossa viranhaltijatyönä.  

 

Selostus: 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien esityksiä 

kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviota varten 31.8.2016 mennessä. 

Lausuntopyyntö esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: asia kesken, ei muutoksenhakuohjetta 
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Perusturvaltk. 73 § LAUSUNTO LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA-JA 

TALOUSSUUNNITELMAA VUOSILLE 2017 - 2019 JA TALOUSARVIOTA VUODELLE 

2017 VARTEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: 

Sairaanhoitopiirin tulee järjestää saamenkielisiä palveluja 

tarvittaessa. Saamenkieliset palvelut ovat tärkeitä myös 

ensihoidossa.  

 

Käsittely: 

Lydia Heikkilä esitti että saamenkielisiä palveluja tulee järjestää 

tarvittaessa. Tärkeää on saamenkielisten palvelujen järjestäminen 

myös ensihoidossa.  

Lydia Heikkilä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 

18.00.  

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että 

kunta esittäisi lausuntonaan Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän johtajan Sirpa Mikkolan esittämän lausunnon: 

 

”Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n lausunto LSHP:lle 

Rajat ylittävä terveydenhuolto 

Rajat ylittävien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä 

sosiaalityön palveluiden parantaminen edellyttää rajayhteistyötä 

koskevan sopimuksen tarkistamista ja sopimuksessa tulisi määritellä 

palvelujen sisältö ja toteutus. Yli rajojen tapahtuvassa työssä on 

sovittava tietojen käsittelystä ja dokumentaatiosta sekä 

tiedonvaihdosta eri viranomaisten kanssa.  

Helse-Nordin sopimus Finmarkenin erikoissairaanhoidon sopimus on 

voimassa. Tromsan kanssa sopimus erikoisairaanhoidosta tulisi tehdä. 

Saamenkielisten palveluiden tulevaisuuden palvelukokonaisuudet 

Lapin Sote Savotan saamenkielisten palveluiden 

asiakasprosessityöskentelyn loppuraportin hyödyntäminen 

palvelurakenteiden uudistamisessa.  

Yhteistyön kehittäminen 

Asukasmäärältään pienen kunnan erikoissairaanhoidon menot 

vaihtelevat vuosittain ennakoimattomasti. Yhteistyön kehittämiseksi 

tulisi järjestää vuosittain kunnan, kuntayhtymän ja 

erikoissairaanhoidon neuvottelu videovälitteisenä. 

Erikoissairaanhoidon puolelta edustajat ehdotetaan olevan johdosta 

ja taloushallinnosta. Tämä palvelee keskinäistä tiedonvaihtoa ja 

pystytään reagoimaan mahdollisesti kasvaviin kustannuksiin. Arvioitu 

erikoissairaanhoidon käyttötalousmenojen arvioitu kokonaiskasvu 5,8 

% on kuntayhtymän kannalta melko suuri. 

Hallituksen esitysluonnoksessa eduskunnalle laiksi 

terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (luonnos 

19.5.2016) ehdotetaan ensihoitopalveluissa erityisvastuualueen 
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ensihoitokeskuksen tehtäviä palvelutasopäätöksen laatimisessa, 

ohjeistuksen yhteensovittamisessa ja valmiussuunnittelussa 

vahvistetaan. Ensihoidon turvaaminen kuntayhtymän alueelle on 

keskiössä. Ensihoidon työntekijöiden osallistuminen terveydenhuollon 

toimintaan sopimusten mukaan tarkastellaan ja neuvotellaan. 

Ensihoidon tulevaisuuden kehittämisessä pitää huomioida jo nyt 

tiedossa olevat kilpailutusvelvoitteet. 

Videovälitteisten erikoislääkärin vastaanottoaikojen järjestäminen 

vuonna 2017 yhteistyössä kuntayhtymän kanssa aloitetaan 

säännöllisenä ja suunnitelmallisena toimintana.  

Tutkimusten ja vastaanottoaikojen järjestäminen potilaille samaksi 

päiväksi. Potilaat joutuvat kulkemaan tutkimuksissa, hoitajan- ja 

erikoislääkärin vastaanotolla useina eri päivinä. 

Koulutustarjonta erikoissairaanhoidosta on hyvää ja laadukasta. 

Koulutukset toivotaan videovälitteisesti. 

 

Sirpa Mikkola 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä 

kuntayhtymän johtaja-johtava lääkäri 

9.8.2016 ” 

 

Kunta painottaa talouden hallintaa; vuonna 2015 Enontekiön kunnan 

erikoissairaanhoidon menot hypähtivät tavalla kunnan taloudelle 

kestämättömällä tavalla. Menojen nousun hillintään toivotaan 

yhteistyötä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän ja 

kunnan toimijoiden kanssa Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän johtajan ehdottamalla tavalla.  

 

Jos Terveydenhuoltolain 27 §:n mukainen mielenterveystyö Muonion-

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymässä jatkossakin järjestetään 

osittain Lapin sairaanhoitopiiriltä hankittuna, tulee huomioida myös 

lain asettamat velvoitteet mielekkäästä toiminnallisesta 

kokonaisuudesta huomioiden myös kunnan sosiaalipalvelut. Kunta 

esittää, että työkäytännöistä mielenterveystyössä tehdään 

kirjallinen yhteinen toimintasuunnitelma sairaanhoitopiirin, 

perusterveydenhuollon kuntayhtymän ja peruskuntien palvelun 

tuottajien yhteistyönä.  

 

Tiedoksi: kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: asia kesken, ei muutoksenhakuohjetta 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________16.08.2016_________________ 30 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2016  

 

                                    

Perusturvaltk. 74 § TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 30.6.2016, 

RAPORTTI KUNNANHALLITUKSELLE, YLITYSHAKEMUS  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Toiminnan osalta toteutuma on ollut ensimmäisenä vuosipuoliskona 

suunnitelman mukainen. 

 

Talouden osalta voidaan todeta, että erikoissairaanhoidon osalta 

ylitystä tulossa. Määräraha vuodelle 2016 2 261 000 €. Ensimmäisen 

viiden kuukauden toteutuma 1 051 408 €. Ensi hoidon osalta Lapin 

sairaanhoitopiiri luultavasti taas palauttaa n.100 000 € koska 

ensihoidon menot asukasta kohti ylittävät sovitun enimmäismäärän. 

Tästä arvioituna ylitys tulee olemaan n. 200 000 €.  Jos vuoden 2016 

syksyn menot ovat kuukautta kohti suuret, Lapin sairaanhoitopiirin 

ja ostopalvelujen osalta, ylitys voi olla jopa  

700 000 € ja erikoissairaanhoidon menot lähes 3 milj. euroa.  

 

Sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan osalta loppuvuonna joudutaan 

erittäin tarkalla taloudenpidolla pyrkimään siihen ettei talousarvio 

ylity. Sosiaalitoimen asiakasmaksuista on kertynyt tuloa Luppokodin 

osalta alle arvion.  Sijaisten palkkojen ja vammaispalvelujen 

taksikuljetusten osalta talousarvio on toteutunut yli arvion. 

 

Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta erikoissairaanhoitomenojen 

ensimmäisen puolen vuoden toteutuman ja v. 2015 toteutuman 

perusteella 700 000 €.  

 

Selostus: 

Toteutumavertailu 30.6.2016 esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: asia kesken  
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Perusturvaltk. 75 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 9.8.2016 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 144 § 8.6.2016 Talousarvion toteutuminen 1-4/2016 

 

Valvira 10.6.2016 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

Valvira 10.6.2016 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

 

Valvira 15.6.2016 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

Valvira 15.6.2016 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

 

Valvira 30.6.2016 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen  

 

Valvira 4.7.2016 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen  

 

Valvira 4.7.2016 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

toimintakuntien laajentaminen 

  

Aluehallintovirasto 13.5.2016 

- Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden vahvistaminen 

vuodelle 2015 

 

Aluehallintovirasto 31.5.2016 

- Lapin vammaistyön koordinaatioryhmän täydentäminen 

 

Aluehallintovirasto 2.6.2016 
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- Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin 

raukeaminen 

 

Aluehallintovirasto 3.6.2016 

- Sosiaalipäivystyksen järjestäminen 

 

Aluehallintovirasto 7.6.2016 

- Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus 

 

Aluehallintovirasto 22.6.2016 

- Päätös LAAVI/506/06.02.01/2016 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21.7.2016 

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä 8.7.2016 

 

Lapin liitto 30.6.2016 

- Lausuntopyyntö, koko Lapin Sote –prosessi 

 

Sote- ja maakuntauudistus 2.8.2016 

- Kutsu, maakuntauudistuksen alueellinen esittely- ja 

keskustelutilaisuus 22.8.2016 klo 9.30 – 11.55 Rovaniemellä 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 27.6.2016 

- Kuntien lapsi- ja perhepalveluiden muutostyö alkaa luomalla 

yhteistyörakenteet 

 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät Rovaniemellä, Lapland 

Hotel Sky Ounasvaara 8.-9.9.2016 

- Ilmoittautuminen 19.8.2016 mennessä 

 

 

---------- 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.  

 


