
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  29.02.2016 klo  16.00 – 18.00 

 

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  varaj 

   

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Leni Karisaari             vs. kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja   

Miia Välimaa               sosiaalityön 

    harjoittelija 

Miia Ahlholm  sosiaaliohjaaja  

 

Asiat  § 15 - 25 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Ulla Keinovaara  Outi Kurkela 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

 15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 16 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 17 § Määräaikaisen kodinhoitajan sijaisuuden 28.12.2016 täyttäminen 

 18 § Sosiaalitoimen toimintakertomus v.2015 

 19 § Ylityshakemus v.2015 nettomenoihin 

 20 § Lähihoitajan toimen, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti,  

      täyttäminen 

 21 § Ei-julkinen, salassa pidettävä – julkisuuslaki 24 §  

 22 § Vanhuspalvelujen kriteerit, yhteistyö Muonion kunnan kanssa  

 23 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

 24 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 25 § Perusturvalautakunnan jäsenten esille ottamat asiat  
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Perusturvaltk. 15 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 16 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Keinovaara ja Outi Kurkela. 
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Perusturvaltk. 17 § MÄÄRÄAIKAISEN KODINHOITAJAN SIJAISUUDEN 

28.12.2016 TÄYTTÄMINEN 

 

Päätös:  

Kodinhoitajan sijaisuuteen valittiin 31.12.2016 saakka Tiina 

Korkalo.  

 

Käsittely: 

Kaikki hakijat; Tiina Korkalo, Katariina Laakso, Sirpa-Liisa Korva 

haastateltiin kokouksessa.  

Perusturvajohtaja esitti ehdotuksenaan kokouksessa, haastattelujen 

jälkeen, että määräaikaiseen sijaisuuteen valitaan Tiina Korkalo. 

Perusteluna ehdotukselle; Korkalon lähihoitajan tutkintoon 

vaadittavien opintojen suoritus, työskentely kunnan määräaikaisissa 

työsuhteissa vuodesta 2010 alkaen, sekä ajokortti, ja oman auton 

käyttömahdollisuus.  

Ulla Keinovaara esitti, että sijaisuuteen valitaan Katariina Laakso. 

Koska keskustelun kuluessa oli tehty viranhaltijan esityksestä 

poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi suljetun 

lippuäänestyksen. Kukin lautakunnan jäsen kirjoittaa äänestyslippuun 

sen ehdokkaan nimen, jonka haluaa tulla valitukseksi kodinhoitajan 

sijaisuuteen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. 

Puheenjohtajan äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Suoritetussa äänestyksessä Tiina Korkalo sai  

4 ääntä, Laakso Katariina 2 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että 

kodinhoitajan sijaisuuteen on tullut valituksi Tiina Korkalo.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. Hakijat kutsutaan haastateltaviksi lautakunnan 

kokoukseen.  

 

Selostus: 

Määräaikainen kodinhoitajan sijaisuus 28.12.2016 saakka, 

ensisijaisena sijoituspaikkana kotipalvelu, on haettavana 29.1.2016 

klo 12.00 mennessä. Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Hakijat 

Miia Ahlholm 

palkkasihteeri Riitta Ranta 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisu 
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Perusturvaltk. 18 § SOSIAALITOIMEN TOIMINTAKERTOMUS V.2015 

 

Päätös:  

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely:  

Miia Ahlholm esitteli toimintakertomuksen kotipalvelun osalta.  

Keskustelussa kiinnitettiin huomioita budjetoinnin realistisuuteen 

sijaismäärärahojen osalta. Budjetoinnin tulisi olla realistista ja 

turvata sijaisten palkkaaminen. Toisaalta sijaisten tarve 

sairauslomien osalta vaikea ennakoida. Luppokodilla tulee toteuttaa 

lautakunnan päätös siitä, että aamuvuorossa on vähintään neljä 

henkilöä ja iltavuorossa vähintään kolme.  Keskusteltiin myös 

kotipalvelun rajoista; kotona asumisen tukeminen on tavoitteiden 

mukaista mutta pitkä matkat saattavat aiheuttaa kunnalle isoja 

kustannuksia. Tähän asiaan palattaneen kotipalvelun kriteereitä 

uusittaessa.     

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta antaa liitteen mukaisen toimintakertomuksen 

toiminnastaan v.2015. Saamenkielisten, erityisvaltion avustuksella, 

annettujen toimintojen osalta toimintaraportit liitetään 

kertomukseen lautakunnan huhtikuun kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kuntalain mukaan kunnan on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys 

valtuuston asettamien toiminnan ja talouden toteutumisesta kunnassa 

ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja 

sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä 

olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan taseesta, 

tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat 

ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja keskeisistä 

johtopäätöksistä.  

 

Enontekiöllä kunnan hallinto-osasto kokoaa toimintakertomuksen 

hallintokuntien toimittamasta materiaalista.  

Toimintakertomus toimii myös hallintokunnan itse arvioinnin 

välineenä.  

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisu  
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Perusturvaltk. 19 § YLITYSHAKEMUS V.2015 NETTOMENOIHIN 

 

Käsittely:  

Ylitys viedään valtuustolle tiedoksi.  

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa muuttavansa ehdotusta; 

ylitysoikeutta ei haeta kun talousarviovuosi on päättynyt. Tältä 

osin ylityshakemusesitys on virheellinen. Perusturvajohtaja esitti 

että ylitysoikeuden ylittävä ylitys esitetään valtuustolle tiedoksi.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hakee lisää ylitysoikeutta 

perusturvalautakunnan v. 2015 menoihin 450 000 €.  

 

Selostus: 

Perusturvalautakunnan menoihin oli vuodelle 2015 talousarviossa 

varattu 7 475 130 €. Valtuusto myönsi ylitysoikeutta 14.12.2015 

350 000 €. Talousarvion toteutuma tulee olemaan 8 861 955 €. Ylitys 

aiheutuu pääosin erikoissairaanhoidon menojen ylittymisestä, minkä 

ylityksen suuruutta ei osattu ennakoida. Erikoissairaanhoidon 

loppuvuoden laskut olivat keskimääräistä isompia, ensihoidon 

palautus pienempi kuin arvio v.2014 palautuksen perusteella.  

Sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan osalta ylitys oli 72 219 €, 

minkä ylityksen aiheutti pääosin henkilöstömenojen nousu 

sijaisuusmenojen vuoksi. 

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

Asia kesken 
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Perusturvaltk. 20 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN, ENSISIJAINEN SIJOITUSPAIKKA 

LUPPOKOTI, TÄYTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Lähihoitaja Tuija Rantatalon sijoituspaikaksi muutetaan Luppokoti. 

Sijoituspaikan muutos toteutetaan kun se töiden järjestämisen 

kannalta on mahdollista, minkä ajankohdan neuvottelevat Tuija 

Rantatalo, sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm ja vastaava hoitaja Satu-

Marja Eira-Keskitalo. 

 

Mikäli toimi täytetään sisäisesti, vapautuva toimi täytetään ja 

julistetaan haettavaksi; henkilöstöohjeen mukaan ensin sisäisesti ja 

mikäli se ei tuota tulosta, ulkoisesti.  

 

Selostus: 

Lähihoitajan uusi toimi, ensisijaisena sijoituspaikkana Luppokoti, 

on ollut kunnan henkilöstöohjeen mukaisesti sisäisesti haettavana. 

Kiinnostuksestaan ovat ilmoittaneet lähihoitajat Tuija Rantatalo ja 

Minna Vaari, jotka täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Tuija Rantatalo 

työskentelee tällä hetkellä kotipalvelussa ja Minna Vaari 

Luppokodilla lähihoitajan 50 % toimessa.  

 

Tiedoksi:  

Hakijat 

Satu-Marja Eira-Keskitalo 

Miia Ahlholm 

palkkasihteeri Riitta Ranta 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisu 
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Ei-julkinen, salassa pidettävä – Julkisuuslaki 24 §  

Perusturvaltk. 21 §  

 

 

 

 

Perusturvaltk. 22 § VANHUSPALVELUJEN KRITEERIT, YHTEISTYÖ MUONION 

KUNNAN KANSSA  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy, että vanhuspalvelujen kriteerien 

osalta yhteistyötä tehdään Muonion kunnan kanssa. Kriteerityön 

osalta neuvotellaan Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 

kanssa siitä, että soveltuvin osin kuntayhtymän työntekijät 

osallistuvat myös Enontekiön kunnan kriteerityöhön, mikäli 

kuntayhtymä päättää osallistua kriteerityöhön. 

 

Suunnitelma kriteerien laatimisesta tuodaan perusturvalautakunnan 

seuraavaan kokoukseen.  

 

Selostus: 

Muonion sosiaalilautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.2.2016 

laatia vanhuspalveluihin laaditaan kriteerit, joiden avulla 

määritellään perusteet, milloin henkilön palvelutarve edellyttää 

säännöllistä kotiin annettavaa palvelua, tehostettua palveluasumista 

tai vuodeosastohoitoa. 

Kriteerit laaditaan työryhmässä, johon myös terveydenhuoltoa 

pyydetään nimeämään edustajansa.  

 

Enontekiön sosiaalitoimessa on ajankohtaista tarkistaa kotipalvelun 

kriteerit ja päättää tuleeko omaishoidontuen v.2012 päätetyt 

kriteerit ajantasaistaa. 

 

Viranhaltijaneuvottelussa Muonion kunnan kanssa 19.2.2016 tuli 

esille, että Muonio on valmis tekemään yhteistyötä Enontekiön kunnan 

kanssa kriteerien osalta ainakin terveydenhuollon osallistumisen 

osalta, mikä tarkoituksenmukaista, koska kunnat järjestävät yhdessä 

perusterveydenhuollon. Terveydenhuollon kuntayhtymän osalta ei vielä 

ole tietoa aikooko se osallistua kriteerien laatimiseen. 

 

Tiedoksi:  

Ahlholm, Eira-Keskitalo, Näkkäläjärvi 

 

Muutoksenhaku:  

Asia kesken 
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Perusturvaltk. 23 § SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Anni-Marja Vanhapiha valittiin vuoden määräajaksi toimeen. 

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan että tehtävään 

valitaan vuoden määräajaksi ainoana hakijana Anni-Marja Vanhapiha. 

Määräaikaisuuden perusteena on, että Vanhapiha ei täytä muodollista 

kelpoisuusehtoa.  

 

Ehdotus: Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Saamenkielisen lähihoitajan toimi, ensisijainen sijoituspaikka 

kotipalvelu, on haettavana 29.1.2015 klo 12.00 mennessä. 

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina.  

 

Hakijat kutsutaan haastatteluun perusturvalautakunnan kokoukseen.  

 

Tiedoksi:  

Hakijat 

Miia Ahlholm 

palkkasihteeri Riitta Ranta 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisu 
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Perusturvaltk. 24 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 23.2.2016 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 5 § 18.1.2016 Enontekiön kunnan vuosikello 2016 

- Khall 11 § 18.1.2016 Esitys järjestöjen käyttöön osoitettavasta 

tilasta 

- Khall 31 § 26.1.2016 Aino Giers-Aikala (ent. Koivisto) eropyyntö 

kunnan luottamustehtävistä 

- Khall 37 § 16.1.2016 Tehtäväkohtaisesta palkasta päättäminen 

- Khall 38 § 16.1.2016 Lähihoitajan toimen perustaminen, 

ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti 

- Khall 39 § 16.1.2016 Saamenkielisen lähihoitajan toimen 

perustaminen 

- Khall 48 § 8.2.2016 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä 

monialaisesta yhteispalvelusta (typ) Lapin kuntien alueella 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 38 § 14.12.2015 Vuosien 2016 – 2018 talousarvion ja –

suunnitelman hyväksyminen 

    

Aluehallintovirasto 9.2.2016 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan 

lopettaminen 

 

Aluehallintovirasto 15.2.2016 

- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttö vuonna 2016 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 9.2.2016 

- Turvapaikanhakijoiden oikeus terveyspalveluihin 

 

Valtiovarainministeriö 10.2.2016 

- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 

2016 
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Hyrylän turvallisuussuunnitelma 5.1.2016
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Perusturvaltk. 25 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT 

ASIAT  

 

Todettiin, että perusturvalautakunnan kokousajat ovat kunnan 

vuosikalenterissa. 

 

Ulla Keinovaara otti esille perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle 

1.1.2017 alkaen.  Keskusteltiin siirron valmistelusta ja sen 

vaikutuksesta asiakkaisiin. Todettiin, että on tärkeää huolehtia 

siirrossa siitä ettei toimeentulotuen hakeminen 

Kansaneläkelaitokselta ole asiakkaille kohtuuttoman hankalaa, kun 

Kansaneläkelaitoksella ei ole toimistoa paikkakunnalla. Todettiin, 

että Kansaneläkelaitos kehittää puhelin- ja verkkoasiointia. 

Valmistelua suoritetaan kuntien sosiaalitointen kanssa yhteistyössä.     

 

Tiedoksi:  

Asia kesken 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken  

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.  

 


