
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  28.9.2015 klo  16.00 – 17.25  

 

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 

  Janne Näkkäläjärvi  vj 

   

   

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Mauri Koskela              vs. kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja   

Miia Ahlholm               sosiaaliohjaaja § 87 

Satu-Marja Eira Keskitalo  vastaava hoitaja § 87 

 

 

Asiat  § 82 - 92 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Ulla Keinovaara  Janne Näkkäläjärvi 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

 82 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 83 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 84 § Perusturvalautakunnan talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle  

      2016 ja vuosille 2017 – 2018 

 85 § Perusturvalautakunnan talous- ja toimintasuunnitelmaesitys vv.     

      2016 - 2018, perusturvalautakunnan toiminnan tavoitteet  

      v. 2016, sähköinen hyvinvointikertomus vv. 2014 - 2015 ja  

      linjaukset v. 2016 koskien 

 86 § Esitys Saamelaiskäräjille saamenkielisten sosiaali- ja  

      terveyspalvelujen valtionavustuksista vuodelle 2016 

 87 § Salassa pidettävä - ei julkinen, julkisuuslaki 24 § 

 88 § Palvelulinjakokeilu välille Kivijärvi – Pousujärvi -  

      Kilpisjärvi 

 89 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 90 § Ehdotus arjen turvaaja palkinnon saajaksi-  

      perusturvalautakunnan lausunto 

 91 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen annettava selvitys 

 92 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Perusturvaltk. 82 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 83 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Keinovaara ja Janne 

Näkkäläjärvi. 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 
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Perusturvaltk. 84 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUS- JA 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 JA VUOSILLE 2017 - 2018 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely:  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitteli Luppokodin 

osalta talous- ja toimintasuunnitelman, BSC-kortin, 

työhyvinvointisuunnitelman ja koulutussuunnitelman sekä vastasi 

asiantuntijana kysymyksiin. 

 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm esitteli kotipalvelun talous- ja 

toimintasuunnitelman, BSC-kortin, työhyvinvointisuunnitelman ja 

koulutussuunnitelman sekä vastasi asiantuntijana kysymyksiin. 

 

Annikki Kallioniemi esitteli lastensuojelun ja aikuissosiaalityön 

BSC-kortin.  

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Miia Ahlholm poistuivat kokouksesta 

asian esittelyn jälkeen.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy valtuuston asettaman raamin mukaisen 

talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2016 - 2018 esityksen 

mukaisena sekä tulosalueiden BSC-korteilla ilmaistut tavoitteet v. 

2016 toiminnalle. 

 

Perusturvalautakunta hyväksyy kotipalvelun ja Luppokodin koulutus- 

ja hyvinvointisuunnitelmat. 

 

Talousarvioesitykseen sisältyvänä perusturvalautakunta hyväksyy 

seuraavat henkilöstömuutokset: 

 

1. Lähihoitajan toimen perustamisen Luppokotiin. Lähihoitajan 
toimi turvaa kahden yöhoitajan työpanoksen Luppokodin, 

Ounasmajojen ja ASPA:n palvelukokonaisuuden yöaikaisessa hoiva- 

ja avustustyössä.  Toimen perustamisesitys kunnanhallitukselle 

tuodaan perusturvalautakunnan käsittelyyn sitten kun valtuusto 

on hyväksynyt talous- ja toimintasuunnitelman vv.2016 - 2018. 

2. Saamenkielisen kotiavustajan toimen vakinaistamisen.  
Vakinaistamisesitys tuodaan perusturvalautakunnan käsittelyyn 

sitten kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talous- ja 

toimintasuunnitelman vv. 2016 - 2018. 

3. Velkaneuvontaan varataan saamenkielisen kehittäjä-
sosiaalityöntekijän työaikaa lisää puoli pv. kuukaudessa, 

jolloin velkaneuvontaan on käytettävissä 3 päivää kuukaudessa. 

4. Päätösvalta Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 
sekä kutsutaksiliikenteen yhdyshenkilön tehtävät sekä SHL 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________28.9.2015_________________ 5 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2015  

 

                                    

tulosalueen vastaavan tehtävät siirretään saamenkieliseltä 

sosiaalityöntekijältä sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmille 1.1.2016 

alkaen.  

 

Perusturvalautakunta jatkaa sopimusten mukaista yhteistyötä 

SámiSoster ry:n kanssa. Birgen ruovttus-toiminnan 

toiminnanohjaajalle järjestetään työhuone kunnanvirastolta sekä 

maksetaan entiseen tapaan eräät toimistokulut. Luovatuvan ohjaajan 

palkkaukseen myönnetään 500 € /kk avustus ehdolla että yhdistys 

palkkaa Luovatuvalle pitkäaikaistyöttömän ja/tai järjestää 

Luovatuvalla kuntouttavaa työtoimintaa. Saamenkielinen kehittäjä-

sosiaalityötekijä osallistuu ”Mettäterapian” järjestämiseen 

työntekijänä. Paljon alkoholia käyttäville kunta järjestää 

hyvinvointia tukevia toimintapäiviä, joiden ohjaukseen SámiSoster ry 

osallistuu.  

 

Pitkäaikaistyöttömien, monialaista yhteistyötä vaativia työttömiä 

työllistetään yhteistyössä kunnan teknisen toimen tai muiden 

hallintokuntien kanssa. Palkkausmenoihin varataan netto sama summa 

kuin v. 2015 eli 23 000 € /netto. Pitkäaikaistyöttömiä palkataan 

enintään 6 kk palkkatukityöhön siten että nettomenot maksetaan 

sosiaalitoimen työllistämiseen varatusta määrärahasta. 

 

Talousarvioon sisältyvänä kutsutaksiliikenteessä hyväksytään 

Kivijärvi/Pousujärvi – Kilpisjärven kutsutaksilinjan kokeilu 

1.1.2016 alkaen. Talousarvioon sisältyy aiemmin päätetty 

kutsutaksilinjakokeilu Kultima – Palojoensuu - Hetta. 

 

Perusturvalautakunta toteaa että teknisen johtaja esittää 

talousarvion investointiosaan varaukset Luppokodin keittiön 

varastotilan muuttamiseen henkilöstön sosiaalitilaksi sekä 

Luppokodin vesivahingon korjauksen.  

 

Perusturvalautakunta antaa sosiaalisihteerille luvan tehdä 

talousarvioon teknisluonteisia muutoksia tarvittaessa.   

 

Esittely: 

Tulosaluevastaavat Miia Ahlholm, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Anne-

Maria Näkkäläjärvi ja Annikki Kallioniemi esittelevät kokouksessa 

taloussuunnitelman ja tulosalueittensa tavoitteet BSC-korteilla.  

 

Perusturvalautakunnan taloussuunnitelma esitys, tulosalueitten BSC-

kortit, Luppokodin ja kotipalvelun koulutus- ja 

työhyvinvointisuunnitelmat esityslistan liitteenä. LIITTEET 3A-B 

 

Tiedoksi: Tulosalueiden vastaavat 

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 
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Perusturvalautakunta 85 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUS- JA 

TOIMINTASUUNNITELMAESITYS VV. 2016 - 2018, PERUSTURVALAUTAKUNNAN 

TOIMINNAN TAVOITTEET V. 2016, SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS VV. 2014 

- 2015 JA LINJAUKSET V. 2016 KOSKIEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri esitteli kokouksessa sähköisen 

hyvinvointikertomuksen ja ehdotti sen esittämistä valtuustolle.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle 

liitteenä olevan talous- ja toimintasuunnitelmaesityksen sekä 

esityksen perusturvalautakunnan tavoitteiksi. 

 

Sähköisen hyvinvointikertomuksen osalta ehdotus esitetään 

kokouksessa.  

 

Esittely: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on antanut 23.6.2015 hallintokunnille 

talousarvioraamin vuodelle 2016. Raamipäätöksessä on 

perusturvalautakunnan menoihin varattu vuodelle 2016 7 575 000 € 

(toimintakate, ulkoiset nettomenot). 

 

Kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 8.7.2015  

§ 184. 

 

Esitys on raamipäätöksen mukainen.    

 

Liitteenä: 

Talousarvioesitys, perusturvalautakunnan BSC-kortti ja sähköinen 

hyvinvointikertomus.  

     

Tiedoksi:  

Enontekiön kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

 - (asia kesken) 
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Perusturvaltk. 86 § ESITYS SAAMELAISKÄRÄJILLE SAAMENKIELISTEN 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN VALTIONAVUSTUKSISTA VUODELLE 2016 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää, että Saamelaiskäräjät myöntäisi 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

valtionavustusta  

1. Veahkkin palkkausmenoihin sekä matkustus- ja kuljetusmenoihin 
75 %. Veahkki-toiminta toteutetaan kunnan omana toimintana. 

Valtionavustus 26953 € 

Kunnan osuus 8983 € 

2. Kunnan omana toimintana järjestettävän saamenkielisen 
lähihoitajan palkkausmenoihin sekä matkustus- ja 

kuljetusmenoihin 75 %. 

Valtionavustus 28 286 € 

Kunnan osuus 9 428 € 

3. Saamenkielisen terveydenhoitajan (työaika 50 % kokoaikaisesta 
työajasta) palkkausmenoihin ja matka- ja kuljetusmenoihin  

menoihin 75 %  1.1.2016 alkaen. 

Kunta solmii sopimuksen toiminnasta Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. 

Kustannusarvio Muonion-Enontekiön kansanterveystyön 

kuntayhtymän arvion mukaan. 

Valtionavustus 21629 € 

Kunnan osuus 7209 € 

4. kuntayhtymän vuodeosaston saamenkielisen vastuuhoitajan 
palkkausmenoihin 50 % 1.1.2016 alkaen. Kunta solmii sopimuksen 

toiminnasta Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 

kanssa. Kustannusarvio Muonion-Enontekiön kansanterveystyön 

kuntayhtymän arvion mukaan. 

Valtionavustus 19500 € 

Kunnan osuus 19500 € 

 

Mikäli kaikkia toimintoja ei voida rahoittaa perusturvalautakunta 

esittää, että rahoitusta myönnetään sen esittämässä järjestyksessä. 

    

Asian esittely:  

Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää lokakuun 

alkuun mennessä saamelaisalueen kunnilta tarkennettuja esityksiä 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

tarkoitettujen määrärahojen käytöstä vuodelle 2016 

kustannusarvioineen.  

 

Enontekiön perusturvalautakunta esittää erityisvaltionsuutta 

myönnettäväksi seuraaviin toimien palkkaus– ja matkakustannuksiin: 

1. Veahkki-toiminta 75 % kustannuksista,   
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2. saamenkielinen lähihoitaja 75 % kustannuksista,   

3. saamenkielinen terveydenhoitaja 75 % kustannuksista(työaika 50 % 

kokoaikaisesta työajasta)  

4. saamenkielinen vastuuhoitaja kuntayhtymän vuodeosastolle 50 % 

kustannuksista. 

 

Kohtien 1 ja 2 kustannusarviot esityslistan liitteenä.  LIITTEET 1A-D  

 

Tiedoksi:  

Saamelaiskäräjät, kunnan kirjanpitäjä 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________28.9.2015_________________ 9 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2015  

 

                                    

Perusturvaltk.87 § Salassa pidettävä-ei julkinen, julkisuuslaki 24 § 

 

 

 

Perusturvaltk. 88 § PALVELULINJAKOKEILU VÄLILLE KIVIJÄRVI -

POUSUJÄRVI - KILPISJÄRVI 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perustetaan kokeiluluontoisena v. 2016 alusta alkaen kutsutaksilinja 

kerran kuukaudessa välille Kivijärvi – Pousujärvi – Kilpisjärvi –

Pousujärvi - Kivijärvi. Kokeilulinjan kokonaiskustannukset ovat n 

2370 €/vuosi, josta sosiaalitoimen osuus olisi 60 % eli noin 1420 

€/vuosi. 

Pyydetään tarjoukset ko. linjasta Kilpisjärven ja Karesuvannon 

alueen taksiyrittäjiltä ja solmitaan sopimus kutsutaksiliikenteen 

sopimuspohjaa käyttäen.   

Tarkastellaan vuoden 2016 lopussa linjan matkustajamääriä ja 

kannattavuutta ja tulosten pohjalta tehdään päätös linjan 

jatkumisesta. 

 

Esittely:  

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 31.8.2015 keskustellut 

palvelulinjasta välillä Pousujärvi - Kilpisjärvi. Asia on siirretty 

valmisteltavaksi perusturvalautakunnan talousarviokokoukseen. 

Valmistelutyön aikana on tullut tiedustelua linjan jatkamisesta 

vielä 5 km etelämmäksi Kivijärveen saakka. 

 

Kutsutaksilinjan kustannusarvio on tehty kerran kuukaudessa 

toteutuvaksi linjaksi, kustannukset on arvioitu taksitaksojen 

mukaisesti ja maksimissaan kahden tunnin odotuksella.  

 

Tiedoksi:  

Enontekiön kehitys Sirpa Mannela 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 89 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus: 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 22.9.2015 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 217 § 11.9.2015 Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- 

ja taloussuunnitelmaa 2016 – 2018 varten 

 

Valvira 14.9.2015 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen, Oy Terapia 

 

Valvira 16.9.2015 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta,  

Päihde-, mielenterveys- ja hyvinvointipalvelut Tervasalo Oy 

 

Kittilän kunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.8.2015 § 56 

- Sopimus sosiaalipäivystyksen puhelinpäivystyksestä/ optiovuoden 

käyttö 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 11.9.2015 

- Hyväksyntä; Enontekiön kunta, sosiaalitoimen 

viranomaisradioverkkoon liittyminen 

 

Aspa Palvelut Oy 17.9.2015 

- Palveluiden hinnat vuonna 2016 
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Perusturvaltk. 90 § EHDOTUS ARJEN TURVAAJA PALKINNON SAAJAKSI- 

PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta tekee liitteenä olevan esityksen Kunnallisalan 

kehittämissäätiölle puoltaen Karesuvannon kyläyhteisön hakemusta.  

 

Esittely: 

Karesuvannon kyläyhteisö on pyytänyt perusturvalautakunnan lausuntoa 

ehdotuksensa Kunnallisalan kehittämissäätiön ”Arjen turvaaja”-

palkinnon saaja ehdotukseensa. 

 Kunnallisalan kehittämissäätiön sivustolta kaks.fi-kopioituna: 

”Kunnallisalan kehittämissäätiö on jakanut vuodesta 2004 

ansioituneille kuntien etulinjan työntekijöille Arjen turvaaja – 

palkintoja. Vuonna 2016 palkintoja jaetaan kolme ja jokaisen arvo on 

2500 euroa. Palkittavat saavat lisäksi kuvanveistäjä Matti 

Peltokankaan suunnitteleman Arjen turvaaja – veistoksen. 

 

Palkinnon avulla halutaan osoittaa arvostusta kuntien 

järjestämisvastuulla olevaa työtä kohtaan ja nostaa esille pitkään 

arvokasta työtä tehneitä ihmisiä. Näitä henkilöitä on paitsi kuntien 

palveluksessa, myös kolmannella sektorilla, järjestöissä ja 

yksittäisinä toimijoina. 

 

Tänä vuonna palkittavia haetaan kuntien sosiaali- ja 

terveydenhuollossa työskentelevistä eturivin tekijöistä. Myös 

kolmannella sektorilla työskenteleviä voi esittää. 

Arjen turvaaja – palkinnon myöntämisen perusteet v. 2015 ovat 

seuraavat: 

- Vähintään kymmenen vuoden työkokemus alalla. Pitkä työkokemus ei 

sinänsä ole valinnan peruste, mutta se varmistaa, että näyttöjä on 

ennättänyt syntyä. 

- Poikkeuksellista sitoutumista ja omistautumista työlle. Se voi 

ilmetä esim. hyvänä asiakaspalautteena, oman työyhteisön 

kehittämisenä tai yhteistyön aikaansaamisena. 

- Jokeriperuste, joka on joku muu erityisen painava syy, jonka 

taustat kuvataan ja perustellaan ehdotuksessa. 
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Perusturvaltk. 91 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 

ANNETTAVA SELVITYS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta toteaa että talousarvio vuodelle 2014 ylittyi 

67 200 €, johtuen arvion ylittävästä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen kysynnästä, lähinnä vammaispalveluissa. 

 

Todetaan että työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden lisäämiseksi 

henkilöstölle on järjestetty työnohjausta, etäohjauksena.  

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa 

sosiaalitoimi on pyrkinyt aloitteellisesti toimimaan yhteistyössä ja 

keskustelemaan yhteistyöhön liittyvistä asioista.  

 

Selostus:  

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan on kiinnittänyt yllä 

oleviin asioihin huomioita. Perusturvalautakunnalta pyydetään 

selvitys kunnanhallitukselle arviontikertomuksen 

perusturvalautakuntaa koskevista kohdista.  
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Perusturvaltk. 92 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Päätös:  

Asia otetaan selviteltäväksi kunnan työllistämisen tukemisen keinoja 

valmisteltaessa. 

 

Ehdotus: 

Ulla Keinovaara esitti, että vuonna 2015 ja tulevina vuosina, kyliin 

palkattaisiin kylätalonmiehiä. Kylissä olisi avun tarvetta ja 

työttömiä vailla töitä.  

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.  

 


