
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  19.8.2014 klo  16.00 – 17.05 

haastattelut sosiaaliohjaajan virkaan 

klo 13.00 - 15.30 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

   

 

Saapuvilla 

olleen jäsenet Leena Palojärvi  phj 

          Outi Kurkela               vpj 

Jaakko Alamattila   j 

Artturi Alatalo   j 

          Lydia Heikkilä              j 

          Ulla Keinovaara             j 

  Ari Mäkitalo   j 

  Miliza Kimmel  vj 

   

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Mikko Kärnä                kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja § 63 - 

Satu-Marja Eira-Keskitalo  vastaava hoitaja  

§ 60, 61, 62  

  Anne-Maria Näkkäläjärvi saamenkielinen  

     kehittäjä- 

     sosiaalityöntekijä § 60 

 

Asiat  § 58 - 73 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Milza Kimmel  Outi Kurkela 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

58 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

59 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

60 § Sosiaaliohjaajan valinta 

61 § Sairaanhoitajan viransijaisen valinta aj. 1.9.- 31.10.2014 

62 § Lähihoitajan sijaisen valinta aj. 17.9.2014 - 1.8.2015  

63 § Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi  

64 § Perusturvalautakunnan talouden seurantaraportti tammi -  

     kesäkuulta 

65 § Lapin Sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö toiminta- ja  

     taloussuunnitelmaa 2015 - 2017 varten 

66 § Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän  

     talousarviota varten 

67 § Sopimus Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän    

     kanssa saamenkielisen vastuuhoitajan palkkaamisesta    

     kuntayhtymän vuodeosastolle 

68 § Ei-julkinen, salassa pidettävä. Julkisuuslaki 24 §  

69 § Tiedoksi saatettavat asiat 

70 § Kutsutaksilinjan jatkaminen Luspaan 

71 § Johanna Kotavuopion palkkaaminen kodinhoitajan sijaiseksi  

72 § Tarkennettu esitys saamenkielisten sosiaali- ja  

     terveyspalveluiden osalta vuodelle 2015 

73 § Seuraavat kokoukset 
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Perusturvaltk. 58 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 59 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miliza Kimmel ja Outi Kurkela. 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 
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Perusturvaltk. 60 § SOSIAALIOHJAAJAN VALINTA  

 

Päätös:  

Sosiaaliohjaajan virkaan valittiin geronomi Miia Ahlholm, varalle 

sosiaaliohjaaja Merja Partanen.  

 

Käsittely:  

Kaikki hakijat haastateltiin ennen kokousta klo 13.00 - 15.30. Marja 

Merivirta ja Merja Partanen videoneuvotteluyhteydellä, muut hakijat 

olivat saapuneet paikan päälle.  

  

Haastattelutilaisuudessa ja asian käsittelyn aikana kokouksessa 

olivat asiantuntijoina läsnä vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo ja sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. Anne-Maria 

Näkkäläjärvi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.  

 

Esittelijän ehdotus: 

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa ehdotuksenaan: 

Sosiaalisihteeri esitti että tehtävään valitaan geronomi Miia 

Ahlholm, joka koulutuksen ja työkokemuksen perusteella on pätevin 

virkaan. Varalle sosiaalisihteeri esitti valittavaksi Merja 

Partasen, jolla on kokemusta itsenäisestä työskentelystä sekä 

verkostotyöskentelystä. Hakijoista Eila-Maria Labba ei täytä viran 

kelpoisuusehtoa, koska hänen geronomi-tutkintonsa ei ole vielä 

valmis. 

 

Outi Kurkela esitti Ulla Keinovaaran kannattamana, että viran 

hakuaikaa jatketaan.  

Koska keskustelun kuluessa oli tehty viranhaltijan esityksestä 

poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi että asiasta on äänestettävä. 

Puheenjohtaja esitti, että ne kysyttäessä viran hakuajan jatkon 

kannalla olevat nostavat kätensä ja kysyttäessä ne jotka kannattavat 

viran täyttämistä tässä kokouksessa nostavat kätensä. Lautakunnan 

jäsenistä Outi Kurkela ja Ulla Keinovaara olivat hakuajan jatkamisen 

kannalla. Lautakunnan jäsenet Ari Mäkitalo, Miliza Kimmel ja Leena 

Palojärvi kannattivat viran täyttämistä kokouksessa sitä hakeneista. 

Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen täyttää viran 

kokouksessa sitä hakeneista.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa.  

 

Sosiaaliohjaajan virka on ollut haettavana. Määräaikaan mennessä 

virkaa ovat hakeneet Tuula Kontu, Jouko Ortju, Marja Merivirta, Aili 

Lintunen, Miia Ahlholm, Merja Partanen ja Eila-Marja Labba. Kaikki 

hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden.  Hakijat on kutsuttu 

haastatteluun ennen kokousta. 
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Yhdistelmä hakijoista esityslistan oheismateriaalina.  

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 1 
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Perusturvaltk. 61 § SAIRAANHOITAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA  

AJ. 1.9.- 31.10.2014 

 

Päätös:  

Sairaanhoitajan viransijaiseksi aj. 1.9. - 31.10.2014 valittiin 

sairaanhoitaja Nina Mäkinen ehdotuksen mukaisesti. 

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli kokouksessa 

asiantuntijana kuultavana asian käsittelyn ajan.  

 

Ehdotus:   

Sairaanhoitajan viransijaiseksi aj. 1.9. - 31.10.2014 valitaan 

sairaanhoitaja Nina Mäkinen. 

 

Määräaikaan mennessä sairaanhoitajan viransijaiseksi haki 

sairaanhoitaja Nina Mäkinen. 

 

Yhdistelmä hakijasta esityslistan oheismateriaalina. 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 2 
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Perusturvaltk. 62 § LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA  

AJ. 17.9.2014 - 1.8.2015 

 

Päätös:  

Lähihoitajan sijaiseksi valittiin ehdotuksen mukaan   

aj. 17.9.2014 – 1.8.2015 lähihoitaja Marja-Leena Saukkonen. 

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä kokouksessa 

asiantuntijana kuultavana asian käsittelyn ajan. Satu-Marja Eira-

Keskitalo poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. 

 

Ehdotus: 

Lähihoitajan sijaiseksi valitaan aj. 17.9.2014 – 1.8.2015 Marja-

Leena Saukkonen. 

 

Määräaikaan mennessä lähihoitajan sijaisuuteen ovat hakeneet Anita 

Pasanen, Päivi Tuulasvirta, Marja-Leena Saukkonen. 

 

Yhdistelmä hakijoista esityslistan oheismateriaalina. 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 2  
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Perusturvaltk. 63 § SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Antti Tonteri saapui kokoukseen asian esittelyn aikana.  

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa, että suunnitelma hyväksytään 

liitteen mukaisena, vanhusneuvoston esittämin lisäyksin: 

-  Muistisairaiden palveluasuminen tulee suunnitella 

perusturvalautakunnan asettamassa työryhmässä. Selvitettävä 

tulisiko muistisairaille perustaa oma asumispalveluyksikkö. 

- Ikäihmisiltä pitäisi kysyä heidän toivomuksistaan asumisen 

suhteen, ja kyselyn tulokset huomioida suunnittelussa. Kysely 

esimerkiksi opinnäytetyönä. 

- Sivukylien kotipalveluun toteuttamiseen myös iltaisin ja 

viikonloppuisin tulisi löytää keinot.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Enontekiön vanhusneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 15.8.2014.  

Sosiaalisihteerin esitys vanhusneuvostolle esityslistan 

oheismateriaalina. Vanhusneuvoston esitys esitetään kokouksessa. 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on 

laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön 

hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 

tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja 

omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on 

painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä 

toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista 

suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on 

tarkistettava valtuustokausittain. 
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Perusturvaltk. 64 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 

TAMMI - KESÄKUULTA  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Seuraavassa kokouksessa käsitellään mahdollinen 

ylityshakemus.   

 

Ehdotus:  

Tavoitteiden toteutumisen osalta voidaan todeta, että tavoitteiden 

toteutuminen on ollut toimintasuunnitelman mukaista: 

- Asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat ja 

vastuuhoitajat/vastuutyöntekijät; Luppokodilla kunnossa, 

kotipalvelussa ja sosiaalityössä vielä hieman työstettävää. 

- Kuntouttava työote käytössä, mutta kuntoutuksellisuuden 

toteuttaminen arkipäivän työssä vaatii tukea ja huomiota 

edelleen. Kotona asuvien asukkaiden turvallisuuskysymysten 

kartoitukseen tarvitaan lisää järjestelmällisyyttä.  

- Saamenkielisten palvelujen osalta on edistytty: vuodeosastolle 

on palkattu saamenkielinen vastuuhoitaja, sosiaalitoimen eniten 

käytetyt lomakkeet on käännetty saamenkielelle.  

- Luppokodilla ja kotipalvelussa perehdytyskansiot valmiina. 

Kotipalvelun ja Luppokodin työnohjaus alkamassa; kokeillaan 

etätyönohjausta, joka ostetaan HUS:sta. Toimintakeskus saa 

terveyskeskuspsykologin vetämää työnohjausta. 

 

Talouden osalta voidaan todeta että erikoissairaanhoito näyttää 

pysyvän talousarviossa . Muonion-Enontekiön terveyshuollon kuntatyön 

kuntayhtymä ilmeisesti myös pysynee talousarviossa.  

 

Sosiaalipalvelujen osalta sairauslomat ja eläköitymiset, ja 

yllättäviin palvelutarpeisiin vastaaminen, ovat aiheuttaneet sen, 

että menot ovat toteutumassa yli arvion. Sosiaalipalvelut ylittyvät; 

ainakin jos loppuvuonna ilmenee yllättäviä palvelutarpeita. Tulojen 

toteutuminen on ollut ennakoitua. Sosiaalitoimen toimistokokouksessa 

ei löydetty keinoja millä loppuvuoden kustannuksia voitaisiin 

vähentää ylitysuhan vähentämiseksi ilman, että lakisääteisten 

palvelujen tuottaminen ja sosiaalitoimen sitoumukset vaarantuvat. 

Talouden seurantaa tehostetaan tulosalueilla ja mikäli huomataan 

mahdollisuuksia kustannusten vähentämiseen, ne esitetään 

perusturvalautakunnalle.  

 

Asian esittely: 

Toteutumavertailu 1.1.2014 - 30.6.2014 esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttänyt, 

että talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on 

toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle 

kirjanpitäjän toimittaman päävastuualueittaisen raportin pohjalta 
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talouden seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa: tammi–kesäkuulta ja 

tammi–lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle 

elokuun ja marraskuun puoliväliin mennessä.  

Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja 

kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen 

toteutumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, 

saatavien määrästä, henkilöstötilanteesta jne. 
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Perusturvaltk. 65 § LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LAUSUNTOPYYNTÖ 

TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMAA 2015 - 2017 VARTEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön 

kunta lausuisi seuraavaa: 

 

Kustannusten nousun hallinta on Enontekiön kunnan näkökulmasta 

edelleen erittäin tärkeää.  

 

Saamenkielisiä palveluja ja niistä tiedottamista, tulee edelleen 

kehittää.  

 

Kunta esitti v. 2014 koskien lausunnossaan, että 

etäyhteyspoliklinikkakäyntejä kokeiltaisiin. Esitys ei ole johtanut 

toimintaan vuonna 2014, josta syystä esitys uudistetaan. 

Asiakas voisi halutessaan käydä erikoissairaanhoidon 

poliklinikkakäynnillä etäyhteydellä, puhelimella tai 

videoneuvottelun avulla, yksin tai niin, että perusterveydenhuollon 

työntekijä on mukana poliklinikkakäynnillä, milloin tämä on 

mahdollista käynnin tarkoituksen kannalta.  Etäyhteydellä 

järjestettävä poliklinikkakäynti voisi olla mahdollinen tilanteessa 

jossa käynti ei edellytä fyysistä tutkimista. Enontekiöltä 

poliklinikkavastaanotolla käynti Lapin Keskussairaalassa edellyttää 

koko päivän kestävää matkaa, mikä on rasittavaa ja kustannuksia 

potilaalle aiheuttavaa. Potilaiden käsityksen mukaan jotkut 

poliklinikkakäynnit olisi voinut korvata puhelin- tai 

videoneuvottelulla.  Kunta esittää, että kokeilun toteuttaminen ja 

arviointi suunnitellaan ja sovitaan, 31.3.2015 mennessä.  

 

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittu, että eri 

sairauksien hoitoketjuista sovitaan. Kunta näkee kiireellisenä 

hoitoketjujen kehittämisen psykiatrian osalta. Erikoissairaanhoito 

tulee saada mukaan potilaan toimintakyvyn säilyttämistä ja 

edistämistä koskevaan työhön, ja kuntoutumisen suunnitteluun ja 

tukemiseen. Psykiatrisen potilaan hoidon ja palvelujen 

suunnittelussa tulee huomioida myös sosiaalipalvelujen osuus. Hyvät 

käytännöt avohuollon ja avohoidon palveluissa vähentävät kalliin 

laitoshoidon tarvetta ja vähentävät inhimillistä kärsimystä.  

Alueellista psykiatrin kehittämishanketta tulisi hyödyntää tässä 

työssä.  

 

Asian esittely: 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoja 

toiminta- ja taloussuunnitelman vv. 2015 - 2017 varten. 

Lausuntopyyntöasiakirjat esityslistan oheismateriaalina.  
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Perusturvaltk. 66 § ESITYSTEN TEKEMINEN KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN 

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOTA VARTEN  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön 

kunta esittäisi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle 

kuntayhtymän talousarviota varten seuraavaa: 

Enontekiön kunta tulee käyttämään Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän palveluja entiseen tapaan tutkimukseen ja kuntoutuksen 

suunnitteluun. Myös asumispalveluja käytetään vakiintuneesti. 

 

Kunta on tyytyväinen tutkimus- ja kuntoutuspalveluihin. Niiden 

hintojen osalta on tärkeää etteivät suoritehinnat nouse yleistä 

kustannusten nousua nopeammin. Esitetään, että kuntayhtymässä 

kiinnitetään huomioita siihen että myös uudet neuvolatyöntekijät 

oppivat tuntemaan asiakkaiden kotipaikkakuntien olosuhteet ja 

palveluverkostot. Tämä voi toteutua kuntakäyntien avulla. Kunta 

esittää, että kunta voisi edelleen tilata neuvolakäyntejä kuntaan, 

milloin se katsotaan kunnassa tarpeelliseksi.  

 

Asumispalveluissa on kunnan käsityksen mukaan kiinnitettävä 

huomioita kuntoutuksellisuuteen. Asumiseen saatavaa palvelua on 

voitava joustavasti vähentää, ja täten kustannuksia laskea, milloin 

asiakkaan kuntoutuminen tämän mahdollistaa.  

 

Asian esittely: 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta 

esityksiä kuntayhtymän talousarviota varten. Esityspyyntö 

esityslistan oheismateriaalina. 
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Perusturvaltk. 67 § SOPIMUS MUONION-ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN 

KUNTAYHTYMÄN KANSSA SAAMENKIELISEN VASTUUHOITAJAN PALKKAAMISESTA 

KUNTAYHTYMÄN VUODEOSASTOLLE 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän esittämän sopimuksen saamenkielisen vastuuhoitajan 

palkkaamisesta kuntayhtymän vuodeosastolle 1.9.2014 alkaen 28.2.2015 

saakka. Perusturvalautakunta edellyttää että sopimukseen liitetään 

saamenkielisen vastuuhoitajan toimenkuva, joka on yhteneväinen 

perusturvalautakunnan Saamelaiskäräjille tekemän hakemuksen kanssa. 

Edelleen perusturvalautakunta edellyttää että kuntayhtymä laskuttaa 

vastuuhoitajan kustannuksista erityisvaltionosuutta (50 %) 

palkkausmenoista vastaavan osuuden kahdessa erässä; 15.10. ja 

28.2.2015. Viimeisen laskun liitteeksi tulee toimittaa 

tuloslaskelma, pääkirja sekä raportti siitä miten avustuksen 

perusteena oleva toiminta on toteutunut. Saamenlaiskäräjät on 

edellyttänyt, että raportista tulee ilmetä: 

 

-     miten avustuksen perusteena oleva hanke on  toteutunut,    

     miten hanke on edistäneet niitä tavoitteita, mihin sitä  

      on haettu   

     toiminnasta saamien tulojen tai muiden tukien peruste ja  

      määrä 

     tiedot palvelujen saajista asiakasryhmittäin  

     tiedot palvelun alueellisesta kattavuudesta  

     asiakaskäyntien määrä  

     kielijakauma  

     avustuksella palkattujen henkilöiden koulutus ja       

      työsuhteen kesto 

     asiakastyytyväisyystiedot  
 

 

 

Perusturvalautakunta tekee Saamelaiskäräjille ilmoituksen siitä että 

se käyttää erityisvaltionosuutta saamenkielisen vastuuhoitajan 

palkkaukseen vuodeosastolle aj. 1.9.2014 – 31.12.2014 

 

Asian esittely: 

Sopimusesitys kuntayhtymälle esityslistan liitteenä.  LIITE 3 

Kunta on sopinut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 

saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitettujen 

valtionavustusten käytöstä v. 2014 Saamelaiskäräjien kanssa. 

Sopimuksen mukaan Saamelaiskäräjät rahoittaa Saamenkielisen 

vastuuhoitajan palkkausta mikäli sopimuksen mukaisia palveluja ei 
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voida toteuttaa sopimuksen mukaan tai niihin osoitettua 

valtionavustusta jää käyttämättä. Kuntayhtymä ei ole saanut 

rekrytoitua saamenkielistä terveydenhoitajaa 28.2.2014 jälkeen, 

joten osa-aikaisen saamenkielisen terveydenhoitajan palkkaukseen 

varattua valtionavustusta on jäänyt käyttämättä. Kuntayhtymä arvioi 

että saamenkielistä terveydenhoitaja-toimintaa voida toteuttaa 

loppuvuonnakaan koska hakijoita toimeen ei ole. Kuntayhtymä esittää 

tämän vuoksi että erityisvaltionavustus käytetään saamenkielisen 

vastuuhoitajan palkkaukseen.  
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Perusturvaltk. 68 § Ei-julkinen,salassa pidettävä. Julkisuuslaki 24§  

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 69 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely: 

Merkittiin tiedoksi Terveyden ja Hyvinvoinnin edistämisen ryhmän 

kaikille avoin keskustelutilaisuus mielenterveyden edistämisestä ja 

tukemisesta Enontekiöllä 29.8.2014 klo 9.00 - 11.00. Tilaisuudessa 

käyttää alustuspuheenvuoron THL:n kehittämispäällikkö Esa Nordling. 

 

Keskusteltiin Outi Kurkelan valtuustoaloitteen käsittelystä. Kurkela 

esittänyt Luppokodille iltavuoroon neljättä hoitajaa. 

Sosiaalisihteeri kertoi, että kesän aikana kokeiltu yhden hoitajan 

lisäämistä iltavuoroon hoitajien määrää aamuvuorosta vähentämällä. 

Valtuustoaloite valmistellaan käsiteltäväksi talousarvion käsittelyn 

yhteydessä.  

 

Keskustelun yhteydessä esitettiin että mahdollisimman moni 

lautakunnan jäsen tulisi, 9.10.2014 Ikäihmisten ulkoilupäivänä, 

ulkoiluavuksi Luppokodille.   

 

Asian esittely:  

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 12.8.2014 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 122 § 28.4.2014 Valtuustoaloite neljännen iltahoitajan 

palkkaamiseksi Luppokodille/ Outi Kurkela 

-  Khall 134 § 12.5.2014 Laskutus- ja perintäohjeen hyväksyminen 

-  Khall 159 § 9.6.2014 Sairaanhoitaja Heidi Riston nimeäminen 

vastaavan hoitajan varahenkilöksi vanhustenhuollon tulosalueille, 

Heidi Riston tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 

- Khall 168 § 9.6.2014 Virtu-pisteen toiminnan jatkaminen kunnan 

omana toimintana 1.6.2014 alkaen 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto  

- Kvalt 20 § 17.6.2014 Vuoden 2015 talousarvioraami 
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Osastopäällikön päätös 24.4.2014 27/2014 Heidi Risto toimii 

vastaavan hoitajan sijaisena tämän vuosiloman aj. 14.4.- 27.4.2014 

aikana sekä muulloinkin milloin vastaava hoitaja on estynyt. Heidi 

Riston palkantarkistus aj. 14.4.- 27.4.2014. 

 

Aluehallintovirasto 14.7.2014 

- Talous- ja velkaneuvonnan tuottamisesta maksettava lisäkorvaus 

vuonna 2014 

 

Valvira 27.5.2014 

- Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin 

annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen 

 

Valvira 16.7.2014 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen 

Vanhustyön seminaari 2.-3.9.2014 

 

Lapin Sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 11.- 12.9.2014  

 

”Liikkeellä voimaa vuosiin ”-seminaari 2.10.2014 

 

Vanhustenviikko 5.- 12.10.2014. Teema ”Arvokas vanhuus on 

ihmisoikeus. Aina.” Vanhustenpäivä 5.10.2014. Vanhustyön 

keskusliitto. 

 

Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 9.10.2014. Kampanja ”Vie 

vanhus ulos ” aj.1.12.2014- 28.2.2015. Ikäinstituutin Voimaa 

vanhuuteen-ohjelma.  

 

SeniorSurf päivä 7.10.2014 ”Kynnys matalaksi tietotekniikan 

opetteluun ”. Vanhustyön keskusliitto 
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Perusturvaltk. 70 § KUTSUTAKSILINJAN JATKAMINEN LUSPAAN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Karesuvannon kutsutaksilinjaa jatketaan kokeiluluontoisesti syksyllä 

Luspaan 1.10.2014 alkaen. Mikäli linjalla on kulkijoita, linja 

vakinaistetaan Luspasta lähteväksi 1.1.2015 alkaen. 

Sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin siirrettävä 

määräraha käsitellään sosiaalilautakunnan seuraavassa kokouksesta.  

 

Asian esittely: 

Enontekiön Kehitys ry:lle on tehty esitys kutsutaksilinjan 

jatkamisesta Karesuvannossa Luspaan. Karesuvannossa on kutsutaksi 

kuukauden 1., 2. ja 4. keskiviikko Maunusta Karesuvantoon ja 

kuukauden 3. torstai Maunusta Hettaan.   

Kilpailutetun linjan taksiyrittäjä korottaisi hintaa linjalla 

Karesuvantoon 44 € /tulo- ja meno ja Hetan linjan korotus olisi 

samoin 44 €.  

Kustannusten nousu yht. 594 € aj. 1.10. - 31.12.2014. Vuositasolla 

kustannukset nousevat n. 2 400 €. Sosiaalitoimi maksaa 

kutsutaksiliikenteen kuluista 60 %, jolloin sosiaalitoimelle koituva 

lisäkustannus loppuvuodelle olisi n. 357 €.  

 

Perusturvalautakunta on varannut Sosiaalihuoltolain mukaiseen 

kuljetuspalveluun nettomäärärahan 22 530 €, mikä määräraha on 

31.7.2014 mennessä käytetty 92,50 %.  Linjauksena on kuitenkin ollut 

kutsutaksiliikenteen kehittäminen kaikille avoimena 

joukkoliikenteenä jotta yksilömatkoja voidaan vähentää.  

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________19.8.2014__________________ 18 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2014  

 

                                    

Perusturvaltk. 71 § JOHANNA KOTAVUOPION PALKKAAMINEN KODINHOITAJAN 

SIJAISEKSI  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy, että Johanna Kotavuopio palkataan 

kodinhoitajan sijaiseksi 21.9.2014 saakka. Sijaisuus julistetaan 

haettavaksi, jos sijaisen tarve jatkuu 21.9.2014 jälkeen. Johanna 

Kotavuopion kanssa solmitaan työsopimus kunnes mahdollisesti auki 

julistettava sijaisuus on saatu täytettyä.  

 

Asian esittely: 

Johanna Kotavuopion kanssa on viranhaltija solminut työsopimuksen 

kodinhoitajan työloman sijaisuudesta aj. 19.5. - 13.7., 

kodinhoitajan vuosiloman sijaisuudesta aj. 14.7. - 27.7. ja 

työsopimus jatkuu työloman jatkuttua. Tämän hetkisten tietojen 

mukaan tarve on palkata sijainen kotipalveluun Karesuvantoon 

21.9.2014 saakka. Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan 

viranhaltija voi palkata sijaisen 3 kk ajaksi. Sijaisuutta ei ole 

tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi tässä vaiheessa. 
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Perusturvaltk. 72 § TARKENNETTU ESITYS SAAMENKIELISTEN SOSIAALI-JA 

TERVEYSPALVELUIDEN OSALTA VUODELLE 2015 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta päätti käsitellä asian puhelinkokouksessa 

17.9.2014. 

 

Perusturvalautakunta esittää Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymälle, että saamenkielisen terveydenhoitajan tehtävä 

vakinaistetaan. Perusturvalautakunnan käsityksen mukaan tehtävä 

voidaan vakinaistaa käytössä olleella toimenkuvalla; puolet 

työajasta saamenkielisen terveydenhoitajan työtä ja puolet 

työterveyshuollon tehtäviä.  

 

Perusturvalautakunta pyytää Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymältä tarkennettua esitystä vuodelle 2015 

erityisvaltionavustuksella rahoitettaviksi toiminnoiksi 

perusterveydenhuollon osalta. 
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Perusturvaltk. 73 § SEURAAVAT KOKOUKSET 

 

Päätös: 

Puhelinkokous 17.9.2014 klo 9.00; tarkennetut esitykset vuodelle 

2015 erityisvaltionavustuksella rahoitetuksi toiminnoiksi. 

 

Talousarviokokous 30.9.2014. 

 

 

-------------- 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.  

 


