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Asialista: 

 87 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 88 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 89 § Lähihoitajan 50 % toimen täyttäminen  

 90 § Lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen 31.7.2015 saakka  

 91 § Enontekiön kotipalvelun ja Ounasmajojen asumispalveluyksikön  

      omavalvontasuunnitelma  

 92 § Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin evästäminen  

 93 § Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin tehtävä, sosiaaliohjaaja 

      Miia Ahlholmille siirrettävä päätösvalta, kotipalvelun ja 

      Ounasmajojen asumispalveluyksikön tulosyksikkövastaavaksi  

      nimeäminen 

 94 § Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin palkkaus  

 95 § Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon tehtäväkuva ja  

      palkkaus 

 96 § Arvio talousarvioon varattujen määrärahojen riittävyydestä  

      lokakuun lopun toteutuman perusteella ja ylityshakemus 

 97 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus   

      5.11.2014, pyyntö kirjallisesta selvityksestä luppokodin 

      päivällisastioiden pesun järjestämisestä 

 98 § Ei julkinen–salassa pidettävä (julkisuuslaki 24 §) 

 99 § Ei julkinen–salassa pidettävä (julkisuuslaki 24 §) 

100 § Tiedoksi saatettavat asiat 

101 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

102 § Saana Pöyskön irtisanoutuminen  
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Perusturvaltk. 87 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 88 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Outi 

Kurkela.  

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 
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Perusturvaltk. 89 § LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 31.7.2015 

SAAKKA  

 

Päätös:  

Lähihoitajan sijaisuuteen valittiin Minna Vaari 31.7.2015 saakka. 

Sijaisuudessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa, jonka aikana 

toimitettava työterveyshuollon lausunto työkyvystä. 

 

Käsittely:  

Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Miia Ahlholm olivat läsnä ja 

asiantuntijoina kuultavina kokouksessa asian käsittelyn ajan.  

Sosiaalisihteeri esitti ehdotuksenaan kokouksessa, että sijaisuuteen 

valitaan lähihoitaja Minna Vaari. 

Ulla Keinovaara esitti, että sijaisuuteen valitaan Ulla 

Näkkäläjärvi. 

Koska keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta 

poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti, että suoritetaan suljettu 

lippuäänestys. Kukin kirjoittaa äänestyslipukkeeseen sen hakijan 

nimen jonka haluaa tulla valituksi lähihoitajan sijaisuuteen.  

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestyksessä 

annettiin viisi ääntä; yksi Ulla Näkkäläjärvelle ja neljä Minna 

Vaarille.  Puheenjohtaja totesi, että sijaisuuteen on tullut 

valituksi Minna Vaari.  

 

Ehdotus: Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: Lähihoitajan sijaisuus 31.7.2015 saakka on ollut 

haettavana. Hakukuulutus esityslistan liitteenä.   LIITE 3  

 

Määräaikaan mennessä sijaisuutta ovat hakeneet: Ulla Näkkäläjärvi, 

Anita Pasanen, Natalia Rettieva-Heponen, Pasi Tikka, Päivi 

Tuulasvirta ja Minna Vaari. Hakijoista Päivi Tuulasvirta ja Minna 

Vaari täyttävät edellytetyn kelpoisuuden. Yhdistelmä hakijoista 

esityslistan oheismateriaalina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________18.11.2014__________________ 5 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2014  

 

                                    

Perusturvaltk. 90 § LÄHIHOITAJAN 50 % TOIMEN TÄYTTÄMINEN  

 

Päätös: 

Lähihoitajan 50 % toimeen valittiin vuoden määräajaksi  

Natalia Rettieva-Heponen. Määräaikaisuuden perusteena on Laki 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 

(272/2005) 12 §. Toimessa 4 kuukauden koeaika, jonka aikana 

toimitettava työterveyshuollon lausunto työkyvystä.  

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja sosiaaliohjaaja Miia 

Ahlholm olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina kuultavana asian 

esittelyn ajan. Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo poistui 

kokouksesta asian esittelyn jälkeen.  

  

Sosiaalisihteeri esitti ehdotuksenaan kokouksessa:  

Natalia Rettieva-Heponen valitaan tehtävään vuoden määräajaksi, 

koska hän ei täytä Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusehdoista mukaista kelpoisuusehtoa. Todettiin, että 

hakijoista Minna Vaari on valittu määräaikaiseen sijaisuuteen 

edellisen pykälän käsittelyn aikana. 

 

Ehdotus: Annetaan kokouksessa. 

 

Esittely: Lähihoitajan 50 % on ollut haettavana. Hakukuulutus 

esityslistan liitteenä.    LIITE 3 

 

Määräaikaan mennessä tointa ovat hakeneet Minna Vaari ja Natalia 

Rettieva-Heponen. Minna Vaari täyttää toimen kelpoisuusvaatimuksen. 

Yhdistelmä hakijoista esityslistan oheismateriaalina.  
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Perusturvaltk. 91 § ENONTEKIÖN KOTIPALVELUN JA OUNASMAJOJEN 

ASUMISPALVELUYKSIKÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Lisäksi perusturvalautakunta päätti, että vastaisuudessa 

tulosyksikön vastuuhenkilön vastuulla olevat omavalvontasuunnitelmat 

tuodaan perusturvalautakunnalle tiedoksi kun niihin tehdään 

muutoksia.  

 

Käsittely: 

Miia Ahlholm kokouksessa asiantuntijana kuultavana käsittelyn ajan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy kotipalvelun ja Ounasmajojen 

asumispalveluyksikön omavalvontasuunnitelman liitteen mukaisena.  

 

Selostus: 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm esittelee kotipalvelun ja Ounasmajojen 

asumispalveluyksikön omavalvontasuunnitelman kokouksessa.  

 

Omavalvontasuunnitelmaesitys esityslistan oheismateriaalina.  

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista: 

 

”Toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että  

toimintayksikössä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, 

turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa 

varten on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä 

julkisesti nähtävänä. Suunnitelman toteutumista on seurattava ja 

palveluja kehitettävä toimintayksikön palveluja saavilta iäkkäiltä 

henkilöiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä toimintayksikön 

henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.”  

 

Kunnallisten toimintayksiköiden osalta on edellytetty että 

omavalvontasuunnitelmat on tehty 31.12.2014 mennessä. 
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Perusturvaltk. 92 § SOSIAALIOHJAAJA MIIA AHLHOLMIN EVÄSTÄMINEN 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta keskusteli sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin 

kanssa tämän tehtäväkuvassa olevista tehtävistä. Toiveita esitettiin 

siitä, että Ahlholm pyrkisi kohtaamaan asiakkaat, huolehtimaan siitä 

että asiakkailla on ajantasaiset palvelusuunnitelmat ja, että niitä 

toteutetaan asiakkaan kanssa sovitusti. Tukipalvelujen ja 

varsinaisen kodinhoitopalvelujen selkeyttäminen, erityisesti 

siivouksen osalta, ajankohtaista. Kotipalvelun henkilöstön 

työhyvinvoinnista ja hyvästä esimiestuesta tulisi huolehtia sekä 

huolehtia tiimityön toimivuudesta kotipalvelun työyhteisössä.  

   

Käsittely:  

Miia Ahlholm läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta keskustelee sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin 

kanssa vanhusten kotona asumisen haasteista sekä antaa 

sosiaaliohjaajalle evästystä tämän työhön. 
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Perusltk. 93 § SOSIAALIOHJAAJA MIIA AHLHOLMIN TEHTÄVÄ, 

SOSIAALIOHJAAJA MIIA AHLHOLMILLE SIIRRETTÄVÄ PÄÄTÖSVALTA, 

KOTIPALVELUN JA OUNASMAJOJEN ASUMISPALVELUYKSIKÖN 

TULOSYKSIKKÖVASTAAVAKSI NIMEÄMINEN  

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta päätti, että Miia Ahlholm vastaa ikääntyneiden 

henkilöiden palvelutarpeen selvityksestä. Sosiaaliohjaaja vastaa 

kotona ja Ounasmajoilla asuvien ikääntyneiden henkilöiden 

palvelusuunnitelmien tekemisestä ja niiden toteuttamisesta.   

Perusturvalautakunta päätti, että Miia Ahlholm päättää 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja kotipalvelun 

tukipalveluiden myöntämisestä lukuun ottamatta turvapuhelin palvelun 

myöntämistä sekä Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun 

myöntämistä. Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 

päätösvalta, ja tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävät säilyvät 

saamenkielisellä kehittäjä- sosiaalityöntekijä Anne-Maria 

Näkkäläjärvellä. 

Perusturvalautakunta delegoi päätösvallan Sosiaalihuoltolain 

mukaista asumispalvelua koskien sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmille.   

Perusturvalautakunta nimeää Miia Ahlholmin kotipalvelun ja 

Ounasmajojen asumispalveluyksikön tulosalueiden vastuuhenkilöksi.  

Perusturvalautakunta hyväksyy Miia Ahlholmin tehtäväkuvan liitteen 

mukaisena.     LIITE 1 

 

Perusturvalautakunta päätti, että Ahlholmin sijaisena toimii 

siirretyn päätösvallan, tehtävien ja tulosyksikkövastaavan tehtävien 

osalta vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo. 

 

Käsittely: 

Asian esittelyn aikana sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi täsmensi 

esitystään: Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun osalta 

päätösvalta säilyy toistaiseksi saamenkielisellä kehittäjä-

sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvellä. Edelleen 

sosialisihteeri esitti että perusturvalautakunta delegoisi 

Sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua koskevan päätösvallan 

sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmille.  

   

Miia Ahlholm poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.   

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää että Miia Ahlholm vastaa ikääntyneiden 

henkilöiden palvelutarpeen selvityksestä. Sosiaaliohjaaja vastaa 

kotona ja Ounasmajoilla asuvien ikääntyneiden henkilöiden 

palvelusuunnitelmien tekemisestä ja niiden toteuttamisesta.   

Perusturvalautakunta päättää, että Miia Ahlholm päättää 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja kotipalvelun 

tukipalveluiden myöntämisestä lukuun ottamatta turvapuhelin palvelun 

myöntämistä.  
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Perusturvalautakunta nimeää Miia Ahlholmin kotipalvelun ja 

Ounasmajojen asumispalveluyksikön tulosalueiden vastuuhenkilöksi.  

Perusturvalautakunta hyväksyy Miia Ahlholmin tehtäväkuvan liitteen 

mukaisena.     LIITE 1 

 

Perusturvalautakunta päättää, että Ahlholmin sijaisena toimii 

siirretyn päätösvallan, tehtävien ja tulosyksikkövastaavan tehtävien 

osalta vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo. 

 

Esittely:  

Geronomi Miia Ahlholm on ottanut sosiaaliohjaajan viran vastaan 

20.10.2014. Koeaika päättyy 19.1.2015.  
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Perusturvaltk. 94 § SOSIAALIOHJAAJA MIIA AHLHOLMIN PALKKAUS 

 

Päätös:  

Keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Miia 

Ahlholmin tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 2765 €/kk 1.12.2014 

alkaen.  Ajalla 20.10.- 30.11.2014 tehtäväkohtainen palkaksi 

määrätään 2271,14 €.  

 

Esittely: 

Sosiaaliohjaajan palkka on viran perustamispäätöksessä päätetty 

sijoittaa KVTS:n hinnoittelukohtaan 04SOS050 ”Sosiaalihuollon 

vaativat ammattitehtävät”, missä hinnoittelukohdassa 

tehtäväkohtainen palkka on vähintään 2105,92 € /kk. 

Sosiaaliohjaajalle kuuluvat myös kotipalvelun tulosyksikön 

vastuuviranhaltijan tehtävät. KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS030  

”alue- ja palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtävät ” mukainen 

tehtäväkohtainen palkka on vähintään 2436,35 €. Alustavasti on 

arvioitu, että sosiaaliohjauksen ja johto- ja esimiestehtävien osuus 

tehtäväkuvassa on 50%/50%.  

Kun sosiaaliohjaajan tehtäväkuva koostuu näiden kahden 

hinnoittelukohdan mukaisista tehtävistä, täytyy tehtäväkohtaisessa 

palkassa huomioida kumpikin hinnoittelukohta.  

KVTES:n mukaan tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on 

ennen kaikkea työn vaativuus. Enontekiön kunnassa päätetty työn 

vaativuusarvio tehdä niin kutsuttuna kokonaisarvioina. Työn 

vaativuutta arvioidaan tehtäväkuvan perusteella seuraavien seikkojen 

suhteen: osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, yhteistyötaidot, 

työolosuhteet. Voidaan arvioida että sosiaaliohjaajan työ on 

osaamisen suhteen vaativaa, vaikutukset ja vastuu ovat merkittävät  

(asiakkaat, omaiset, henkilöstö, kunnan talous ja maine), 

yhteistyötaidot ovat työn suorittamisessa keskeisellä sijalla 

laajassa verkostossa.  Esimiesasema tulee KVTES:n mukaan huomioida 

niin että esimiesten ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen pitää 

olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Kodinhoitajien 

tehtäväkohtainen palkka on Enontekiöllä n. 2 078 €/kk.  

KVTES:n mukaan tehtäväkohtaisen palkan määräytymiseen vaikuttavat 

myös kunnan noudattamat palkkapoliittiset linjaukset. Tällaisia 

linjauksia ei Enontekiön kunnassa valitettavasti ole. 

Tehtäväkohtaisessa palkan määräytymiseen vaikuttavat myös alan 

yleinen palkkataso paikkakunnalla. Esityksessä huomioitu 

naapurikunnan ratkaisut tehtäväkohtaisen palkan suhteen.  
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Perusturvaltk. 95 § VASTAAVA HOITAJA SATU-MARJA EIRA-KESKITALON 

TEHTÄVÄKUVA JA PALKKAUS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Satu-Marja Eira-Keskitalo toimittanut lautakunnalle osoitetun 

kirjeen asiasta. Puheenjohtaja jakoi kirjeen perusturvalautakunnan 

jäsenille.  Kirje pöytäkirjan liitteenä.   LIITE 2 A 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy vastaavan hoitajan tehtäväkuvan 

liitteen mukaisena.     LIITE 2 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että vastaava 

hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon tehtäväkohtaiseksi palkaksi 

määrätään 1.2.2015 lukien 2765 € /kk. Tehtäväkohtainen palkka 

sisältää korvauksen sosiaaliohjaajan varahenkilönä toimimisesta.  

 

Esittely: 

Vastaavan hoitajan tehtävistä kotona asuvien ikääntyneiden 

asukkaiden palvelutarpeen kartoitus ja palvelusuunnittelutyö 

siirtyvät sosiaaliohjaajalle. Päätösvalta Sosiaalihuoltolain 

mukaisen asumispalvelun, kotipalvelun ja kotipalvelun 

tukipalveluiden myöntämisestä esitetään siirtyvän 

sosiaaliohjaajalle, lukuun ottamatta turvapuhelinpalvelua.  

Kotipalvelun ja Ounasmajojen tulosalueiden vastuuhenkilön tehtävien 

esitetään siirtyvän sosiaaliohjaajalle. Sosiaalisihteerin esityksen 

mukaan vastaava hoitaja toimii sosiaaliohjaajan varahenkilönä.  

 

Vastaavan hoitaja on sijoitettu KVTES:n hinnoittelukohtaan 03HO1020, 

jossa peruspalkka on vähintään 2521,59 €. Vastaan hoitajan 

tehtäväkohtaiseksi palkkaa on kunnahallitus on päättänyt 17.6.2014  

§ 197 päättänyt korottaa 250 € olennaisesti lisääntyneiden 

työtehtävien ja lisääntyneen vastuun perustella 1.2.2013 alkaen. 

Päätöksen perusteena olivat palvelutarpeen kartoituksen, 

palvelusuunnitelmatyön, sekä kotipalveluja ja asumispalveluja 

koskevan päätösvallan ja vastuun siirtyminen vastaavalle hoitajalle. 

Päätöksen mukaan tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa mikäli 

tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi. 

 

Vastaavan hoitajan tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 2876 

€/kk.  

 

KVTES:n Palkkausluvun 10 §:n mukaan tehtäväkohtaista palkkaa voidaan 

alentaa tehtävien muutoksen perusteella kahdeksan viikon kuluttua 

tehtävien muutoksesta.  
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Perusturvaltk. 96 § ARVIO TALOUSARVIOON VARATTUJEN MÄÄRÄRAHOJEN 

RIITTÄVYYDESTÄ LOKAKUUN LOPUN TOTEUTUMAN PERUSTEELLA JA 

YLITYSHAKEMUS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta vuoden 2014 

talousarvioon perusturvalautakunnalle varattuun määrärahaan  

140 000 €. 

 

Perusturvalautakunta esittää arvionaan seuraavaa: 

Perusturvalautakunnan varaama määräraha ylittyy seuraavilla 

tulosalueilla: 

Lasten kotihoidon tuki, varattu 100 000 €, toteutuma 31.10.  

90 962 €. 

Lastensuojelun tukitoimet, varattu 36 050 €, toteutuma 31.10. 

47 444,26 €. Aiheutuu palvelujen ostosta. 

Kehitysvammalaitokset, varattu 28 000 €, toteutuma 60 298,96 €. 

Aiheutuu kriisijaksoista. 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu varattu 22 530 €, 

toteutuma 37 066,534 €; Kutsutaksin sosiaalitoimen osuutta ei ole 

huomattu varata.  

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut varattu 279 750 €, toteutuma 

253 727,89 €. Syynä 91,5 % toteutumaan on aiempaa kalliimpiin 

ostopalveluihin siirtyminen asiakkaan kunnon heikkenemisen, ja 

kuntoutustarpeen kasvun vuoksi.  

Ympäristöterveydenhuolto varattu määräraha 103 750 €, toteutuma 

31.10.2014 105 770 €. Asiaa selvitetään ja selvityksen tulos 

ilmoitetaan kokouksessa.  

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän osalta toteutuma 

oli lokakuun lopussa 80,8 %.  

Erikoissairaanhoidon osalta toteutuma on 83,9 %. Ensihoidon osalta 

tulossa palautusta koska Lapin sairaanhoitopiirissä sovittu että 

ensihoidon kustannuksia peritään enintään 135 € asukasta kohti, kun 

ensihoidon kuluja maksettu lokakuun loppuun mennessä 255 150 €.  

 

Vaikka joillakin tulosalueilla ovat määrärahat ilmeisesti 

alittumassa, voi kuitenkin olla, että perusturvan määrärahat 

ylittyvät kirjanpitäjän arvion mukaan. 136 000 €.  
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Perusturvaltk. 97 § TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON 

TARKASTUSKERTOMUS 5.11.2014, PYYNTÖ KIRJALLISESTA SELVITYKSESTÄ 

LUPPOKODIN PÄIVÄLLISASTIOIDEN PESUN JÄRJESTÄMISESTÄ 

 

Päätös:  

Vilkkaan keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta 

edellytti että sovitun kokouksen tulokset tuodaan lautakunnalle 

tiedoksi.  

 

Käsittely: 

Keskustelun aikana sosiaalisihteeri ilmoitti että Luppokodin ja 

kotipalvelun henkilöstökokouksessa sovittiin 18.11.2014 että 

tiskausta Luppokodin hoitohenkilökunnan voimin kokeillaan. Kokeilu 

arvioidaan 16.11.2014. Kotipalvelun Hetan tiimin iltavuoron 

työntekijä avustaa klo 17.00 - 18.00 joko päiväsalin valvonnalla tai 

tiskauksella, jos se työtilanne sen sallii.  

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta määrää vastaavan hoitajan järjestämään 

niin että Luppokodin iltavuorossa oleva henkilöstä pesee 

päivällisastiat heti päivällisen jälkeen. Määräys astuu voimaan 

välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.  Sosiaalisihteeri 

valtuutetaan antamaan ympäristöterveydenhuollolle kirjallinen 

selvitys määräyksestä ja sen toteutumisesta.  

 

Selostus: 

Terveystarkastaja on kehottanut aiemmissa tarkastuskertomuksissa 

7.5.2009, 7.12.2011, 20.11.2012, 31.1.2013 ja 28.2.2013 järjestämään 

päivällisastioiden pesun heti päivällisen jälkeen.  

Asiasta on keskusteltu useita kertoja keskuskeittiön emännän ja 

vastaavan hoitajan kanssa. Keskuskeittiöllä ei ole mahdollista 

henkilöstön vähyyden vuoksi porrastaa henkilöstönsä työaikaa niin, 

että ilta-aikaan keskuskeittiön työntekijä voisi pestä astiat. 

Luppokodilla taas iltavuorossa työtä on paljon ja astioiden pesuaika 

on poissa asukkaiden hoidosta. 

Luppokodille on etsitty päivällisastioiden pesuun 

perusturvalautakunnan päätöksellä yrittäjää tai työntekijää mm. 

lehti-ilmoituksella. Muutamaksi kesäkuukaudeksi on saatu palkattua 

koululaisia astioiden pesuun, mutta muuten ei ole tällä tavalla 

saatu asiaan parannusta.  

Päivällisastioiden pesu on tärkeää, koska Luppokodilla asuu 

heikkokuntoisia vanhuksia, joiden terveydelle ja toimintakyvylle 

pesemättömissä astioissa lisääntyvät bakteerit saattavat aiheuttaa 

vakavan vaaran.  

Keskuskeittiö on luvannut järjestää astioiden pesua helpottamaan 

koreja ja muita välineitä sekä opastamaan mahdollisimman aikaa 

säästävän työprosessin löytämisessä.  

Tarkastuskertomus 5.11.2014 esityslistan oheismateriaalina. 
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Perusturvaltk. 98 § Ei julkinen–salassa pidettävä (Julkisuuslaki 24§) 
 

 

Perusturvaltk. 99 § Ei julkinen–salassa pidettävä (Julkisuuslaki 24§) 

 

 

Perusturvaltk.  100 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 11.11.2014 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 176 § 18.8.2014 Talousarvion ja –suunnitelman laadintaohjeen 

antaminen suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 

- Khall 189 § 18.8.2014 Lausuntopyyntö Lapin sairaanhoitopiirin 

toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2015 – 2017 varten sekä esitysten 

tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota 

varten 

- Khall 194 § 22.9.2014 Esitysten tekeminen Kolpeneen 

palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota varten 

- Khall 193 § 22.9.2014 Lapin sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö 

toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2015 – 2017 varten 

- Khall 208 § 22.9.2014 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat 

asiat 

- Khall 215 § 27.10.2014 Kielilisän maksamisen perusteet ja määrä 

- Khall 223 § 27.10.2014 Ei julkinen - Vuoden 2015  

  äitienpäiväkunniamerkkien hakeminen 

- Khall 237 § 27.10.2014 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat 

asiat 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto  

- Kvalt 19 § 17.6.2014 Kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2013 

tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Aluehallintovirasto 22.9.2014 

- Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän 

tarkistaminen vuodelle 2014 

 

Aluehallintovirasto 24.10.2014 

- Yksityisiä ilmoituksen- ja luvanvaraisia sosiaalipalveluja 

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky./ yhtymähallitus 17.9.2014 
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- Enontekiön perusturvalautakunnan pyytämä tarkennettu esitys 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta vuodelle 2015 

 

Aspa 22.10.2014 

- Aspa Palvelut Oy:n palveluiden hinnat vuonna 2015 
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Perusturvaltk. 101 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Päätös:  

Sosiaalitoimen henkilöstön on kiinnitettävä huomioita siihen että 

maksun perusteet selvitetään asiakkaalle ja että asiakas saa 

riittävästi ohjausta ja neuvontaa muutoksenhakuun.  

 

Esa Aidantausta otti esille, että korkeat kotipalvelumaksut ovat 

aiheuttaneet sen, että kotipalvelusta on haluttu kokonaan luopua. 

Perusturvalautakunta kunta keskusteli asiasta ja päätti esittää 

sosiaalitoimen viranhaltijoille, että myös maksuista on riittävästi 

keskusteltava asiakkaan kanssa. Asiakkaan on tärkeää ymmärtää maksun 

perusteet ja saada halutessaan keskustella maksun vaikutuksista 

taloustilanteeseensa.  

 

 

 

 

Perusturvaltk. 102 § SAANA PÖYSKÖN IRTISANOUTUMINEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy Sanna Pöyskön irtisanoutumisen. 

Työsuhde on päättynyt 16.10.2014. Perusturvalautakunta kiittää Saana 

Pöysköä tämän työstä Enontekiön kunnan vanhustenhuollossa. 

 

Selostus: 

Lähihoitaja Sanna Pöyskö on irtisanoutunut osa-aikaisesta 

työsuhteestaan 2.10.2014 päiväämällään kirjeellä.  

 

 

 

 

---- 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15 

 

 

 

 


