
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  30.9.2014 klo  16.00 - 18.20  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien 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  

  Satu-Marja Eira-Keskitalo  vastaava hoitaja § 81 

 Anne Näkkäjärvi            kehittäjä-sosiaalityön- 

     tekijä § 81 

 

 

Asiat  § 79 - 86 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Jaakko Alamattila  Ari Mäkitalo 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

79 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

80 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

81 § Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 - 2017 

82 § Kodinhoitajan työloman sijaisen työsuhteen jatkaminen, Johanna  

     Kotavuopio 

83 § Tiina Korkalon oppisopimus, lähihoitajan tutkinto 

84 § Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi  

     ehkäisevästä päihdetyöstä 

85 § Tiedoksi merkittävät asiat  
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Perusturvaltk. 79 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 80 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Ari 

Mäkitalo. 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 
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Perusturvaltk. 81 § TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017  

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta päätti talousarvioesitystä ja vuoden 2015 

toimintaa koskevan monipuolisen, ja yksityiskohtaisen, keskustelun 

jälkeen esittävänsä esityksen mukaisen talousarvioesityksen 

seuraavin muutoksin: 

 

031051 Luppokoti 

4116  0 €  Varhemaksuun ei varauduta  

4341 atk-palvelut   500  €  Vanhustenhuollon 

asiakastietojärjestelmää ei hankita kun siirtyminen uuteen 

organisaatioon on tulossa (sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislaki )Varaudutaan työvuorosuunnittelujärjestelmän 

mahdolliseen siirtoon Lappit:lle.  

4420  matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 €. Lapin sairaanhoitopiiri ei 

erittele laskussaan Luppokodin ambulanssikuljetuksia, joten ne 

kirjattu erikoissairaanhoitoon ensihoidon maksuina.  

4440 koulutus 3500 €. Peruste: koulutussuunnitelma ja v. 2014 

toteutuma. 

4580 kalusto 13 000 €. Varaudutaan pyörätuolien, rollaattorien sekä 

astioiden hankintaan.  

 

031093 Omaishoidon tuki 

4100 KuEl –maksut 29 050. Talousarvioesityksessä virhe ko. 

määrärahan osalta. Esitykseen varattu 2310 € kun palkkioihin varatun 

määrärahan perusteella määräytyvä summa on 29 050 €. 

 

031941 Lastensuojelun tukitoimet 

4301 asiakaspalvelujen osto 25 000 €. Ostopalveluihin voidaan varata 

vähemmän kun perheterapia voidaan hoitaa omana työnä. 

 

031071 Toimintakeskus Hyrylä 

4340 Muiden palvelujen osto 13 000 €. Perusteluna vähennykselle v. 

2014 toteutuma.  

032001 Toimeentulotuki 

4721 perustoimeentulotuki 120 000 €  

3332 perustoimeentulotukeen valtion avustus 60 000 €. 

Perustoimeentulotuen tarpeen arvioidaan aiemmin trendin mukaan 

edelleen vähentyvän.  

 

032002 Ehkäisevänä toimeentulotuki 

4721 avustukset kotitalouksille 3600 €. Ehkäisevään 

toimeentulotukeen varataan 3 % perustoimeentulotukeen varatusta 

summasta.  

 

 

Kodinhoitoapu Perusturvalautakunta totesi että ilta- ja 

viikonloppukotipalvelun järjestäminen kaikille sivukylille vaatisi 
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kaksi uutta kodinhoitajan tointa, joihin olisi varattava 70 000€. 

Perusturvalautakunta ei esitä toimien perustamista koska niiden 

vaatimaa määrärahaa ei voida sisällyttää valtuuston asettamaan 

raamiin.  

 

Perusturvalautakunta edellytti, että  viranhaltijat selvittävät 

voidaanko toistaiseksi vähäisen tarpeen mukainen ilta- ja 

viikonloppukotipalvelu ainakin yhdelle kylälle kerrallaan järjestää 

niin ,että kaikki kotipalvelun työntekijät tekevät kaksi vuorotyötä. 

Selvityksen tulos esitetään perusturvalautakunnalle.  

 

Omaishoidontuki  

Perusturvalautakunta katsoi ettei ole tarkoituksenmukaista muuttaa 

omaishoidontuen perusteita eikä niiden perusteella tehtyä 

määrärahaesitystä. 

 

Kutsutaksiliikenne 

Perusturvalautakunta katsoi että kutsutaksiliikennettä on 

perusteltua jatkaa 31.6.2015 päättyvän sopimuskauden jälkeenkin. 

Perusturvalautakunta päätti, että sopimusta sosiaalitoimen 

osallistumisesta kutsutaksiliikenteen kustannuksiin tulee tarkistaa.  

Sopimusesitys tuodaan perusturvalautakunnan käsittelyyn.  

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira -Keskitalo käytti puheenvuoron 

talousarvio- ja suunnitelma esityksen Luppokodin ja kotipalvelun 

osalta. Satu-Marja Eira-Keskitalo vastasi asiantuntijana lautakunnan 

jäsenten ko. tulosalueita koskeviin kysymyksiin. Vastaava hoitaja 

Eira-Keskitalo poistui kokouksesta klo 17.15.  

Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi käytti 

puheenvuoron liittyen esityksen omaishoidontukea, SHL 

kuljetuspalvelua koskien. Anne-Maria Näkkäläjärvi vastasi 

asiantuntijana perusturvalautakunnan ko. tulosalueita sekä 

sosiaalityön tulosalueita koskeviin kysymyksiin. 

Anne-Maria Näkkäläjärvi poistui kokouksesta talousarvioesityksen 

käsittelyn jälkeen.   

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää liitteen mukaisen talousarvion ja 

taloussuunnitelman tavoitekortteineen kunnanhallitukselle. Liite 

talousarvio, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma.     LIITE 1A,1B,2,3 

Perusturvalautakunta esittää kunnallisen hyvinvointikertomuksen 

tarkistamista liitteenä olevan esityksen mukaisena 

kunnanhallitukselle. Liite hyvinvointikertomus 

(www.hyvinvointikertomus.fi /Enontekiö 2014.  LIITE 4 

 

Lisäksi perusturvalautakunta esittää että kunnan 

investointisuunnitelmaan v. 2015 sisällytään uuden hoitajakutsu- ja 

hälytysjärjestelmän hankinta Luppokodille, Ounasmajoille ja ASPA-

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
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koti Riekonmarjaan. Hankintaan esitetään varattavaksi 25 000 €. 

Nykyiseen hälytysjärjestelmään ei enää saa osia rikkoutuvien 

tilalle.  

 

Esittely (sosiaalisihteeri): 

Kunnanvaltuusto on kesäkuussa vahvistanut raamin jonka mukaan 

perusturvalautakunnan menoihin varataan v.2014 7 464 840 €. 

Talousarvioesityksen mukainen loppusumma on 7 540 060 €, mikä 

ylittää annetun raamin ylittää annetun raamin 75 220 € eli n. 1 %. 

Terveydenhuollon kuntayhtymien menoihin on varattu kuten vuonna 

2015. Ylitys aiheutuu sosiaaliohjaajan palkkausmenoista, kunnan 

vastuun lisääntymisestä työmarkkinatuen kuntaosuudesta sekä 

suunnitellusta ESR-hanke-varauksesta.  

 

Taloussuunnitelmaesitys sisältää edelleen palvelujen oston ASPA-

Palvelut Oy:ltä. Nykyisten ASPA –koti Riekonmarjan palvelujen 

kunnallistaminen ei mielestäni ole tarkoituksenmukaista. 

Taloudellisesti siitä saatava hyöty on epävarma. Muutos olisi 

mahdollista v.2016 alusta alkaen. Sen valmistelu sitoisi runsaasti 

työaikaa. Aspa-koti Riekonmarjan asunto-osakkeet omistaa Aspa-

säätiö.  Valtakunnallisesti valmistellaan ns. sote-uudistusta jonka 

mukaan järjestämisvastuu siirtyy 2017 perustettavalle Pohjois-Suomen 

erva-alueen kuntayhtymälle. Sosiaalitoimessa jouduttaisiin 

valmistelemaan kahta suurta uudistusta yhtä aikaa. 

Sosiaalipalvelujen rahoitus perustuu kunnan asukaslukuun, 

ikärakenteeseen ja sairastavuuteen jolloin kunnallistamisesta 

mahdollisti saatava taloudellinen hyöty jää mahdollisesti saamatta 

v.2017 alkaen. Esityslistan oheismateriaalina laatimani muistio 

23.9.2014.  

 

Määräaikaisen sivistystoimen toimen erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaaja, työsuhde päättyy lokakuussa 2015.  Sosiaalitoimi 

on maksanut palkkauskuluista kuntoutusohjaajan osuuden. 

Yhdistelmätoimi on osoittautunut erittäin toimivaksi. 

Talousarvioesitys sisältää kuntoutusohjaukseen määrärahat 

suunnitelmakaudelle.  Sivistystoimen kanssa neuvotellaan toimen 

jatkamisesta alkuvuonna 2015 ja jatkoesitys tuodaan 

perusturvalautakunnan käsittelyyn vuonna 2015.  

 

SámiSoster ry. on esittänyt että kunta ottaa Veahkki-toiminnan 

omaksi toiminnakseen. Talousarvio esitys sisältää toiminnan 

kunnallistamisen 1.3.2015 alkaen. Toimintaan haetaan edelleen 

rahoitusta Saamelaiskäräjien kautta välitettävästä 

erityisvaltionavustuksesta. Toimen perustamisesitys tuodaan 

myöhemmin perusturvalautakunnan päätettäväksi.  

 

Yhteistyö SámiSoster ry:n Birgen ruovttus/Pärjään kotona- toiminnan 

kanssa jatkuu entisin panostuksin. Sopimus esityslistan 

oheismateriaalina. Päidehuollossa jatketaan yhteistyötä 
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”Mettäterapian” osalta. Aloitetaan vertaistukiryhmä alkoholia 

haitallisesti käyttäville kerran kuukaudessa. Suunnitelma 

kustannusarvoineen esitetään kokouksessa.  

 

Talousarvioesitys v.2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016 ja 2017 

sisältää osallisuutta edistävän ESR-hankkeen. Hanke suunnitellaan 

syksyn aikana ja siihen haetaan rahoitusta Pohjois-Suomen 

rakennerahastolta. Hanke edistää ikääntyvien työttömien osallisuutta 

tarjoamalla heille mahdollisuuden hyödyttää yhteisöä 

ympäristötöihin, ja eräkulttuurin edistämiseen liittyviin töihin. 

Hankkeen töihin on tarkoitus palkata palkkatuella 3-4 henkilöä 

kerrallaan. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettäisiin 

kuntouttavaa työtoimintaa. Hankesuunnitelma tuodaan myöhemmin 

perusturvalautakunnan käsittelyyn.  

 

Talousarvioesityksen oheismateriaalina kotipalvelun, Luppokodin ja 

Hyrylän tuloskortit. Talousarvioesityksen oheismateriaalina 

kotipalvelun, Luppokodin ja Hyrylän tarkistetut 

työhyvinvointisuunnitelmat.  

 

Sosiaalitoimi osallistuu v. 2015 seuraaviin kehittämishankkeisiin: 

- Hyvinvointi hakusessa, riippuvuus riskinä. Pohjois-Suomen 

sosiaalialan Kehittämiskeskus, kuntaosuus varattu 

perusturvalautakunnan talousarvioon. 

- SenioriKaste muistisairaiden palveluja kehittävä hanke. Lapin 

sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon kehittämisyksikön 

hallinnoima hanke, jonka kuntaosuus maksetaan Lapin 

sairaanhoitopiirin kautta. 

- Psykiatrian alueellinen kehittämishanke. Hallinointi ja 

rahoitus Lapin sairaanhoitopiiri.  
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Perusturvaltk. 82 § KODINHOITAJAN TYÖLOMAN SIJAISEN TYÖSUHTEEN 

JATKAMINEN, JOHANNA KOTAVUOPIO 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy vastaavan hoitajan päätöksen jatkaa 

Johanna Kotavuopion työsuhdetta kodinhoitajan työloman sijaisena 

19.10.2014 saakka. 

 

Kodinhoitajan työloman sijaisuus on jatkunut 19.10.2014 saakka. 

Karesuvannossa tarvitaan välttämättä sijainen jatkuneen työloman 

ajalle.  
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Perusturvaltk. 83 § TIINA KORKALON OPPISOPIMUS, LÄHIHOITAJAN 

TUTKINTO 

 

Päätös:  

Korjatun esityksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri totesi kokouksessa että esityksessä virhe. 

Sosiaalisihteeri korjasi esityksensä seuraavaan muotoon:  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta suhtautuu myönteisesti lähihoitajan 

oppisopimuksen solmimiseen määräaikaisessa työsuhteessa 

työskentelevän Tiina Korkalon kanssa lähihoitajan tutkintoon 

johtavasta koulutuksesta. Perusturvalautakunta valtuuttaa 

sosiaalisihteerin solmimaan oppisopimuksen; lähiopetuspäivät 

palkattomat, työssäoppimisjaksot palkallisena.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta suhtautuu myönteisesti lähihoitajan 

oppisopimuksen solmimiseen määräaikaisessa työsuhteessa 

työskentelevän Tiina Korkalon kanssa lähihoitajan tutkintoon 

johtavasta koulutuksesta. Perusturvalautakunta valtuuttaa 

sosiaalisihteerin solmimaan oppisopimuksen; lähiopetuspäivät 

palkalliset, työssäoppimisjaksot palkallisena.  

 

Esittely: 

Määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä Tiina Korkalo valmistuu 

oppisopimuskoulutuksella hoiva-avustajaksi joulukuussa 2014. Hän on 

kiinnostunut jatkamaan lähihoitajan tutkintoon oppisopimuksella.  

Lähihoitajan tutkinnosta jäljellä olevissa työssäoppimisjaksoja ei 

voida kaikkia toteuttaa sosiaalitoimessa vaan sairaanhoidon osuuden, 

viisi viikkoa, Korkalo joutuu suorittamana terveydenhuollon työssä, 

mitä mahdollisesti ei saada sovittua työkierroksi vaan palkkausmeno 

jää sosiaalitoimen maksettavaksi.  
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Perusturvaltk. 84 § LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN 

ESITYKSEKSI LAIKSI EHKÄISEVÄSTÄ PÄIHDETYÖSTÄ  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää että kunnan tehtäviä lisäävästä 

lakiluonnoksesta luovuttaisiin. Kunta voi ehkäistä päihdehaittoja 

osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.  

 

Lausuntopyyntö sekä luonnos esitykseksi esityslistan 

oheismateriaalina.  
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Perusturvaltk. 85 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 23.9.2014 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 

Geronomi Miia Ahlholm on ilmoittanut vastaanottavansa 

sosiaaliohjaajan viran 20.10.2014.  
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Perusturvaltk. 86 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Päätös: 

Yrittäjyysarvionti tulee tehdä kaikkien lautakunnan  käsittelyyn 

tulevien  asioiden osalta asian . Jos käsiteltävä  asia sen 

luonteinen ,ettei päätösehdotuksella ole vaikutusta yrittäjyyden 

edellytyksiin, asia tulee mainita asian esittelyn yhteydessä. 

 

Käsittely: 
Miliza Kimmel esitti, että esittelyssä ja viranhaltijan ehdotuksessa 

tulisi huomioida yrittäjyys-arviointi , kuten kunnassa on päätetty. 

 

 

 

---- 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20 

 

 

 


