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Asialista: 

 68 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 69 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 70 § Kuljetuspalvelutarjousten hyväksyminen; vammaispalvelulain ja  

      sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset, kutsutaksiliikenne 

 71 § Kotipalvelun lääkehoitosuunnitelma 

 72 § Erityislastentarhanopettajan-kuntoutusohjaajan toimen  

      vakinaistaminen 

 73 § Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja  

      taloussuunnitelmaa 2016 - 2018 varten 

 74 § Enontekiön kunnan esitys Muonion-Enontekiön terveydenhuollon  

      kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmaa varten 

 75 § Sähköisen HaiPro-raportointi työkalun käyttöönotto Enontekiön  

      sosiaalitoimessa 

 76 § Anni-Marja Vanhapihan hakemus palkallisesta opintovapaasta     

      saamenkielen opintoihin Sámi allaskuvla:ssa Kautokeinossa aj. 

      17.8.2015 - 25.9.2015 

 77 § Salassa pidettävä – ei julkinen, julkisuuslaki 24 §  

 78 § Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestäminen  

      v.2016 

 79 § Siirtyminen viranomaisverkko virven käyttämiseen virka- 

      aikaisessa sosiaalipäivystyksessä ja päivystysalueen virka- 

      ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä  

 80 § Perusturvalautakunnan ohje; pitkäaikaistyöttömien  

      terveystarkastuskäyntimatkojen korvaaminen 

 81 § Tiedoksi saatettavat asiat  
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Perusturvaltk. 68 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 69 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ulla Keinovaara ja Outi Kurkela. 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 
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Perusturvaltk. 70 § KULJETUSPALVELUTARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN; 

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUKSET, 

KUTSUTAKSILIIKENNE 

 

Päätös: 

Sosiaalisihteerin kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaan.  

 

Yhteydenotoissa toivottu palvelulinjaa välille Pousujärvi - 

Kilpisjärvi. Asia päätettiin valmistella käsiteltäväksi 

perusturvalautakunnan talousarviokokoukseen.  

 

Sirpa Mannela poistui lautakunnan kokouksesta asian käsittelyn 

jälkeen klo 16.30. 

 

Käsittely: 

Sirpa Mannela jakoi yhteenvedon saapuneista hakemuksista ja esitteli 

yhteenvedon.  

 

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa ehdotuksenaan että 

palvelutuottajiksi valitaan tarjousten perusteella: 

 

 

  Reitti Liikennöitsijä 

Kohde 10  Kutsutaksikuljetukset Näkkälään  Ari Leppäjärvi 

Kohde 11  Kutsutaksikuljetukset Peltovuoman ja 
Nunnasen suuntaan  

Erkki Keskitalo ja Ari Keskitalo 

Kohde 12  Syöttökuljetus Peltovuoma - Ylikyrö  Eila Keskitalo 

Kohde 13  Yliperän kutsutaksikuljetukset  Juhani Kotavuopio ja Petter Kotavuopio 

Kohde 14  Karesuvannon asiointiajo  Juhani Kotavuopio ja Petter Kotavuopio 

Kohde 15  Kultima – Vähäniva – Palojoensuu – Hetta -
kuljetus  

Juhani Kotavuopio ja Petter Kotavuopio 

Kohde 16  Luppokodin kuljetukset  Erkki Keskitalo 

Kohde 17  Saamenkielisten perusturvan asiakkaiden 
yksilökuljetukset  

Ei saatuja tarjouksia 

Kohde 18  SHL ja VPL kuljetukset  
1) Ylikyrö/Itäkylät  
2) Hetan alue  
3) Vähäniva / Kantola /  Palojoensuu / 
Sonkamuotka/  
    Saivomuotka  
4) Palojärvi/Leppäjärvi/Näkkälä  
5) Karesuvannon alue / Kultima / Kuttanen  
6) Kilpisjärven alue 

  
1)      Eila Keskitalo 
2)      Sirkka Kuru   31.8.2016 saakka 
3)      Petter Kotavuopio 

4)      Inga Leppäjärvi 
5)      Juhani Kotavuopio ja Petter Kotavuopio 
6)      Ei saatuja tarjouksia 

  
 

  

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa.  
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Esittely: 

Tarjousasiakirjat ja yhteenveto niistä ovat nähtävissä kokoustilassa 

klo 15.00 alkaen. Sirpa Mannela Enontekiön kehitys Oy:stä on 

asiantuntijana kuultavana kokouksessa.  

 

Enontekiön kunta on kilpailuttanut kaikki koulu- ja 

kutsutaksikuljetukset. Perusturvan kuljetukset kilpailutettiin 

kolmeksi vuodeksi. Enontekiön kunnassa kuljetuksista ja niihin 

liittyvistä kilpailutuksista vastaa Enontekiön Kehitys Oy. 

Kilpailutettavat kohteet on sovittu etukäteen perusturvan kanssa; 

perusturvalautakunnan päätös 19.5.2015 § 42. Asianosaisten 

lautakuntien tulee hyväksyä tarjouskilpailun voittaneet 

liikennöitsijät.     LIITTEET 1A-E 
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Perusturvalkt. 71 § KOTIPALVELUN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Jatkuvasti päivitettävä lääkehoitosuunnitelma 

tuodaan jatkossa lautakunnalle tiedoksi ainakin heti valtuuskauden 

alussa.  

 

Käsittely: 

Tuija Rantatalo ja Piia Juuso esittelivät kotipalvelun 

lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelma 11.11.2013 valmistui, 

päivitetty 14.8.2015. Käytetään myös kotipalvelun perehdyttämisessä 

ja sisältyy perehdyttämiskansioon. Lääkehoitosuunnitelma Valviran 

ohjeistuksen mukainen. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään 

tarvittaessa. 

Tuija Rantatalo ja Piia Juuso esittelivät asiaa ja vastasivat 

kysymyksiin.   

 

Kodinhoitajat poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 

16.55.  

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi.  

 

Esittely:  

Kotipalvelun lääkehoitosuunnitelma on valmistunut. Kotipalvelun 

lääkehoitosuunnitelman ovat valmistelleet lääkehoitoa koskevan 

oppisopimuksena suoritetun täydennyskoulutuksensa 

kehittämistehtävänä kodinhoitajat Tuija Rantatalo ja Piia Juuso. 

Tuija Rantatalo ja Piia Juuso esittelevät suunnitelman kokouksessa. 
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Perusturvaltk. 72 § ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN-KUNTOUTUSOHJAAJAN 

TOIMEN VAKINAISTAMINEN  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää sivistyslautakunnalle ja edelleen 

kunnanhallitukselle, että määräaikainen erityislastentarhanopettaja-

kuntotusohjaajan toimi vakinaistetaan. Edelleen perusturvalautakunta 

esittää, että toimessa jatkaa Eila Halmiainen.  

 

Esittely: 

Kunnanhallitus päätti sivistys- ja perusturvalautakuntien 

esityksestä perustaa määräaikaisen erityslastentarhanopettajan-

kuntoutusohjaajan toimen kolmen vuoden määrärajaksi 1.10.2012 

alkaen. Toimeen valittiin erityislastentarhanopettaja Eila 

Halmiainen.  

 

Toimi on sivistystoimen alainen ja toimen haltijan esimiehenä toimii 

varhaiskasvatuksen ohjaaja.  

 

Erityislastentarhanopettajan –kuntoutusohjaajan tehtävät 

sosiaalitoimessa ovat: 

-erityslasten kotikuntoutuksen ohjaus ja kuntoutusta koskevaan 

palvelusuunnitteluun ja kuntoutuksen verkostotyöhön osallistuminen. 

Tarvittaessa lapsen kuntoutuksen yhdyshenkilönä toimiminen. 

-erikseen sovittavat muut sosiaalitoimen 

erityislastentarhanopettajan-kuntoutusohjaajan asiantuntemusta 

edellyttävät tehtävät. 

 

Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja toimii ”lapset 

puheeksi”- menetelmäkouluttajana.  

 

Kuluneena kolmena vuotena työ on osoittautunut tarpeelliseksi. Kun 

kuntoutusohjaus hoidetaan pääosin omana työnä, toiminta on ollut 

taloudellista ja tapahtunut joustavasti asiakkaiden toiveiden ja 

tarpeiden mukaan. Sosiaalitoimessa toimi on entistäkin 

tarpeellisempi myös palveluohjauksen osalta, kun toimintakeskuksen 

ohjaajan virkaa ei täytetty vaan virkasuhteisen ohjaajan tehtävät 

jaettiin.  

 

Määräraha toimen palkkaukseen sisältyy kunnan v. 2015 talousarvioon 

ja vv.2015 - 2017 talous- ja toimintasuunnitelmaan.  
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Perusturvaltk. 73 § LAUSUNTO LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA 

TALOUSSUUNNITELMAA 2016 - 2018 VARTEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:   

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön 

kunta lausuisi seuraavaa: 

Kunnan talouden tasapaino edellyttää taloudenpidossa tiukkuutta. 

Kunnan erikoissairaanhoitomenojen nousu voi aiheuttaa 

peruspalvelujen supistamispaineita. Enontekiön kunta esittää että 

kunnan maksuosuuden suhteen tavoitteena on, että maksuosuus ei 

nouse. Tähän tulisi pyrkiä toiminnan tehostamisella, 

digitalisaatiota ja etäpalveluja kehittämällä sekä huolellisella 

hoito- ja palvelusuunnittelulla yhteistyössä perusterveydenhuollon 

ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Lapin alueella toteutettava paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelujen kehittämishanke omalta 

osaltaan parantanee palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta.  

 

Yöaikaisen terveydenhuollon päivystyksen siirtymisessä 

keskussairaalaan tulee huomioida erityisesti pitkämatkalaisten 

potilasturvallisuus. Enontekiön alueella on totuttu siihen että 

lääkärin osuus päivystyshoidosta on saatu puhelinkonsultaationa, 

jolloin pitkältä matkalta päivystykseen on vältytty. Huomioita 

olisikin kiinnitettävä myös päivystyksen siirron yhteydessä puhelin–

ja muun etäkonsultaation edellytyksiin keskussairaalassa: 

perehdytys, ohjeet, vastuukysymysten selvittely, paikallisten 

päivystysaikaan työskentelevien hoitajien ja keskussairaalan 

verkostoituminen. 

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhteydessä toimii 

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian erikoissairaanhoitaja. 

Erikoissairaanhoitajan kulut maksavat Enontekiön ja Muonion kunnat 

puoliksi. Ulkopaikkakuntalaisten käynneistä ei laskuteta näiden 

kotikuntia, vaan ulkopaikkakuntalaisten palvelut sisältyvät kuntien 

maksuosuuteen. Valtakunnallisesti valmistaudutaan ns. sote-

uudistukseen. Enontekiön kunta esittää, että psykiatrian 

erikoissairaanhoitajan palvelujen kuntalaskutusta kehitettäisiin 

siten, että ulkopaikkakuntalaisten osalta laskutetaan 

ulkopaikkakuntalaisten kotikuntia. Toiminnan osalta esitetään 

neuvottelua; on syytä sopia työnjaosta mm. kunnan kotipalvelun 

kanssa, jotta päällekkäiseltä toiminnalta ja päällekkäiseltä matka-

ajalta ja matkakustannuksilta vältytään.  

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on sopimukset eräiden 

pohjoisnorjalaisten terveydenhuollon tuottajien kanssa. Sopimusten 

mukaan erikoissairaanhoitoa kuntayhtymä voi ostaa näiltä 

tuottajilta. Sopimukset mahdollistavat saamenkieliset 
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erikoissairaanhoitopalvelut. Kuntalaisilla ja peruspalvelujen 

työntekijöillä on kuitenkin riittämättömästi tietoa Norjan 

palveluista jolloin näitä palveluja ei osata kysyä. Esitetään että 

Lapin sairaanhoitopiiri yhteistyössä norjalaisten palvelutuottajien 

kanssa järjestäisi tiedotusta erityisesti saamenkielisistä 

palveluista. Tiedotuksen tulisi olla ainakin sähköistä. Kunta 

tarjoaa oman sähköisen tiedotuksen kanaviaan tähän tiedotukseen. 

 

Pitkien matkojen ja harvan asutuksen alueella etäpalvelut ja 

digitalisaatio voivat olla mahdollisuus saada korkeatasoisia 

palveluja kotiin tai kotiseudulle. Enontekiön kunta pitää tärkeänä 

että Lapin sairaanhoitopiiri erityisesti pyrkii olemaan 

etäpalvelujen ja digitalisaatioon perustuvien palvelujen suhteen 

kehityksen eturintamassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden 

kanssa.  

Etäpalvelujen käyttöön ottamisen suhteen Enontekiön kunta odottaa 

Lapin sairaanhoitopiiriltä aloitteellisuutta.  
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Perusturvaltk. 74 § ENONTEKIÖN KUNNAN ESITYS MUONION-ENONTEKIÖN 

TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAA VARTEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Talousarviossa ja tavoitteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

toimintoihin joissa kustannukset ylittävät Lapin maakunnan 

keskimääräiset kustannukset. 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri esitti lisäyksenä kokouksessa, että Enontekiön 

kunnan talousarvion laadintaohjeen mukaisesti huomioita tulisi 

kiinnittää siihen, että kustannukset eivät ole korkeampia kuin 

maakunnassa keskimäärin.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että Enontekiön 

kunta tekisi seuraavat esitykset Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymälle koskien vv. 2016 - 2018 talous- ja 

toimintasuunnitelmaa: 

 

Enontekiön kunnan talouden tasapaino edellyttää taloudenpidossa 

tiukkuutta ja annettujen raamien noudattamista. Enontekiön 

kunnanvaltuusto on antanut hallintokunnille talousarvioraamin 

23.6.2015. Enontekiön kunnanhallitus on antanut talousarvion- ja 

suunnitelman laadintaohjeen 8.7.2015. Perusterveydenhuollon menot 

sisältyvät kunnan perusturvalautakunnan raamiin. 

 

Kunta toteaa, että kuntayhtymän talousarvio on laadittava siten että 

kunnan maksuosuus on vuoden 2015 maksuosuuteen varattu summa eli 

2,29 milj. € vähennettynä perusterveydenhuollon yöaikaisen 

päivystyksen siirtymisestä, Lapin sairaanhoitopiirille siirtyvät 

kustannukset.  

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän talous- ja 

toimintasuunnitelman laadinnassa on noudatettava Enontekiön kunnan 

talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjetta. 

 

Em. talousarvion toimintaohjeessa edellytetään että erityistä 

huomiota kiinnitetään selkeiden tavoitteiden kirjaamiseen ja 

toimintoja kuvaavien mittareiden kehittämiseen. Enontekiön kunta 

esittää, että kuntayhtymä talous- ja toimintasuunnitelmassa 

kiinnittää huomioita myös talousarvioasetelmaan siten, että se 

mahdollistaa selkeän toimintojen ja toimintayksikköjen kustannusten 

seurannan. Eri tulosalueille ja menokohdille pitää olla nimettynä 

vastuuhenkilöt, jotka pystyvät seuraamaan toteutumista ja vastaamaan 

talousarvion toteutumisesta.  
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Enontekiön kunta esittää että kuntayhtymän talous- ja 

toimintasuunnitelmassa kiinnitettäisiin erityistä huomioita: 

1. Muistipoliklinikan toiminnan aloittamiseen, siten että 
muistipoliklinikka palvelee yhdenvertaisesti molempien kuntien 

väestöä.  

2. Vuodeosaston toiminnan tehokkuuteen osana asiakkaan kotona 
asumisen tukemista. Vuodeosaston osalta tulisi tavoitteena olla 

hoitojaksojen lyhentäminen sekä suunnittelemattomien 

hoitojaksojen vähentäminen. Hoitojaksojen määrää, pituutta sekä 

sitä onko kysymyksessä ennalta suunniteltu vai suunnittelematon 

hoitojakso esitetään seurattavaksi. Vuodeosaston toiminnan 

laatua voidaan parantaa suunnitelmallisuudella ja yhteistyöllä 

asiakkaiden, omaisten ja avopalvelujen kanssa.  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä 

Sosiaalihuoltolain mukaisia säädöksiä asiakaan siirtymisessä 

sosiaalipalveluihin tulee noudattaa, mm. velvollisuus ilmoittaa 

kotipalvelun asiakkaan kotiutumisesta hyvissä ajoin.  

3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatioon asiakkaan kannalta 
laadukkaan ja terveyshyötyä tuottavan palvelukokonaisuuden 

turvaamiseksi tulee kuntayhtymässä paneutua. 

4. Kuntoutusta vanhustenhuollossa tulee tehostaa moni 
ammatillisella työllä.    

5. Kuntayhtymän ennalta ehkäisevän terveydenhuollon osalta 
toiminta- ja taloussuunnitelman tulisi sisältää 

toimenpidesuunnitelman, jonka toteutumista voidaan seurata 

toimintakertomuksessa.  

6. Enontekiön kunta arvioi v. 2016 kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden kehittämistä kuluvana valtuustokautena. Kuntayhtymän 

tulisi osallistua arviointityöhön asiantuntijana. Kunta esittää, 

että kuntayhtymä osallistuu aktiivisesti muutenkin kunnan 

hyväksymään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteeseen.  

7. Enontekiön kunnan perusturvalautakunta on edellyttänyt, että 
kunnassa laaditaan eri toimintasuunnitelma lähisuhdevaltaa 

kokeneiden auttamiseksi ja lähisuhdeväkivallan 

ennaltaehkäisemiseksi asiaan liittyvien viranomaisten 

yhteistyönä. Enontekiön kunta esittää, että kuntayhtymä laatii 

oman suunnitelmansa perusterveyden huollon osalta sekä 

osallistuu kokonaisuuden työstämiseen. Aikataulu- ja työnjako 

esitys työstä toimenpideohjelman kokonaisuuden rakentamiseksi 

pyydetään tekemään kunnan sosiaalitoimistolle 31.3.2016 

mennessä.  

8. Enontekiön kunta on asettanut vanhusneuvoston.  Vanhusneuvoston 
on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan 

suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun 

arviointiin. Lisäsi vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus 

vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, suoriutumisen tai osallisuuden 
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kannalta. Enontekiön kunta edellyttää että kuntayhtymä esittää 

Enontekiön vanhusneuvostolle käsiteltäväksi vanhusneuvoston 

toimialaan kuuluvat asiat.  

9. Saamen kielilain toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset 
kohdennetaan suoraan Enontekiön kunnalle. Esitetään että 

kuntayhtymä esittää Saamen Kielilain mukaisista kustannuksista 

tulevana talousarviovuotena v. 2016 talousarvion yhteydessä. 

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä kehittää saamenkielistä 

terveydenhoitoa ja raportoi vuosittain peruskunnille 

suoritetuista toimenpiteistä.  

 

Esittely: 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 

1.1.2014 - 31.12.2018 mukaan: 

- Talousarviota valmisteltaessa jäsenkunnille varataan 

tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 

kehittämiseksi. 

- Muonion ja Enontekiön kuntien kuntayhtymälle osoittamien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulee 

ensisijaisesti ohjata yhtymävaltuuston työskentelyä. 
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Perusturvaltk. 75 § SÄHKÖISEN HAIPRO-RAPORTOINTI TYÖKALUN 

KÄYTTÖÖNOTTO ENONTEKIÖN SOSIAALITOIMESSA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön sosiaalitoimi ottaa käyttöön sairaanhoitopiirin sähköisen 

työkalun HaiPro-työhön. Järjestelmä pyritään saamaan käyttöön syksyn 

aikana koko sosiaalitoimessa. Järjestelmän käyttöönotosta vastaa 

sosiaalitoimen toimistokokous. 

 

Esittely:  

Luppokodin ja kotipalvelun omavalvonta-suunnitelmien mukaan 

vahinkotilanteet ja ”läheltä piti” -tilanteet raportoidaan ja 

raporttien pohjalta pyritään parantamaan asiakasturvallisuutta.  

Lapin sairaanhoitopiiri on hankkinut sähköisen tietoteknisen 

työkalun tähän työhön. Lapin sairaanhoitopiiri esittää kunnille 

sähköisen työkalun käyttöön ottoa ja tukee kuntia käyttöön otossa. 

Kustannus on kunnalle tällä hetkellä 1,1€ /vakanssi/vuosi. 

Sähköisellä tietoteknisellä työkalulla on seuraavia etuja verrattuna 

käsin tehtyihin raportteihin ja tilastointiin: 1. Tapahtumien 

raportointi helpottuu. 2. Järjestelmä varmistaa, että esimies 

käsittelee tapahtumat. 3. Vahinkotapahtumista ja läheltä-piti 

tilanteista voidaan tulostaa helposti raportteja yksikölle, 

esimiehille ja lautakunnalle, jolloin asiakasturvallisuutta voidaan 

seurata, ja puuttua sitä vaarantaviin tekijöihin.   

Sähköisen työkalun käyttöönotto omalta osaltaan helpottaa myös 

valtakunnallisen sote-uudistuksen toimeenpanoa.  

Sairaanhoitopiirin esittelystä: 

HaiPro - lyhenne muodostuu haittatapahtumien raportointiprosessista. HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien 
tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro - järjestelmä kehitettiin VTT:llä yhteistyössä 
terveydenhuollon yksiköiden kanssa, sosiaali- ja terveysministeriön, lääkelaitoksen ja VTT:n rahoituksella. 

Vaaratapahtumailmoitukset tallennetaan Haipro – järjestelmään, johon jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tehdä 
vaaratapahtumailmoitus intranetin kautta. Järjestelmään kertynyt tieto on luottamuksellista eikä sitä käytetä muihin 
tarkoituksiin. 

Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja 
käsittelyyn. Raportointijärjestelmän avulla kerätään tietoa läheltä - piti ja haittatapahtumista. 

henkilökunta kun havaitsee potilaan hoidossa läheltä piti tilanteita tai haittatapahtumia jotka vaarantavat potilasturvallisuutta 
niin tekevät potilasturvallisuusilmoituksen tai asiakas: tapahtumat voivat liittyä lääkehoitoon ,tiedonkulkuun ,laitteisiin 
,toimenpiteisiin väkivaltaan, tapaturmiin( kaatumiset,putoamiset jne), invasiiviset toimenpiteet. 
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Järjestelmällisen ja helppokäyttöisen raportointimenettelyn avulla käyttäjät voivat hyödyntää vaaratapahtumista saatavaa 
tietoa virheistä oppimiseen ja oman toiminnan muuttamiseen. Lisäksi saatua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä eri 
organisaatioiden välisiä tai organisaation sisällä olevia potilaan hoitoprosesseja. 

HaiPro-järjestelmän ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa Awanic OY, yhteistyössä käyttäjien ja HaiPro-ohjausryhmän 
kanssa. 
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Perusturvaltk. 76 § ANNI-MARJA VANHAPIHAN HAKEMUS PALKALLISESTA 

OPINTOVAPAASTA SAAMENKIELEN OPINTOIHIN SÁMI ALLASKUVLA:SSA 

KAUTOKEINOSSA AJ. 17.8.2015 - 25.9.2015 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy palkallisen opintovapaan Anni-Marja 

Vanhapihalle saamen kielen opintoja varten aj. 17.8.- 25.9.2015. 

 

Esittely:  

Saamenkielinen kotiavustaja Anni-Marja Vanhapiha hakee palkallista 

opintovapaata osallistuakseen saamenkielen kurssille Sámi 

allaskuvlanissa aj. 17.8.2015 - 25.9.2015.  

Kurssin ohjelma nähtävänä kokouksessa.  

 

Kunnan henkilöstöohjeiden mukaan päätösvalta on lautakunnalla, jos 

palkallinen opintovapaa kestää yli 5 pv.  
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Perusturvaltk. 77 § Salassa pidettävä- ei julkinen,julkisuuslaki 24§ 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 78 § VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN  

JÄRJESTÄMINEN V.2016 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy että v. 2016 jatketaan virka-ajan 

ulkopuolisen päivystyksen järjestämistä Luoteis-Lapin kuntien 

yhteistyönä siten, että etupäivystys ostetaan Merikratos Oy:ltä ja 

takapäivystys järjestetään kuntien omana työnä asukaslukujen 

suhteessa.  

 

Perusturvalautakunta valtuuttaa sosiaalisihteerin hyväksymään asiaan 

liittyvät sopimukset Merikratos Oy:n ja muiden Luoteis-Lapin kuntien 

kanssa.  

 

Esittely: 

Luoteis-Lapin kunnat; Kittilä, Kolari, Pello, Muonio ja Enontekiö 

ovat järjestäneet päivystysalueena virka-ajan ulkopuolisen 

sosiaalipäivystyksen.  Etupäivystys on ostettu Merikratos Oy:ltä. 

Sopimus Merikratos Oy:n kanssa päättyy 31.12.2015, mutta sopimukseen 

sisältyy vuoden optio. Enontekiön osalle takapäivystystä tulee 5 

viikkoa vuodessa. Sosiaalitoimet ovat sitoutuneet siihen että 

kussakin kunnassa kelpoisuusehdot täyttävä sosiaalityöntekijä 

päivystää jokaisena viikkona virka-ajan ulkopuolella siten, että 

päivystysviikot on jaettu asukasluvun suhteessa.  

 

Nykysäädösten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys tulisi 

järjestää yhtenä kokonaisuutena. Asiasta on Lapin sairaanhoitopiirin 

alueella keskusteltu sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon 

kehittämisyksikön asettamassa työryhmässä, mutta ensi vuodeksi ei 

ole valmiina rakennetta sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen 

järjestämisestä yhtenä kokonaisuutena.  

 

Luoteis-Lapin sosiaalitoimet ovat päätyneet siihen, että nykyistä 

päivystysjärjestelmää esitetään jatkettavaksi kunnes uusi 

järjestämistapa on valmis. Esitetään Merikratos Oy:n kanssa solmitun 

sopimuksen optio –vuoden käyttämistä v.2016.  
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Perusturvaltk. 79 § SIIRTYMINEN VIRANOMAISVERKKO VIRVEN KÄYTTÄMISEEN 

VIRKA-AIKAISESSA SOSIAALIPÄIVYSTYKSESSÄ JA PÄIVYSTYSALUEEN VIRKA-

AJAN ULKOPUOLISESSA SOSIAALIPÄIVYSTYKSESSÄ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy Enontekiön kunnan sosiaalitoimen 

liittymisen viranomaisverkko VIRVE:en ja siirtymisen VIRVE:n 

käyttöön sosiaalipäivystyksessä. 

 

Kustannukset maksetaan sosiaalipäivystykseen varatusta määrärahasta.  

 

Esittely: 

Uusi 1.4.2015 voimaan astunut Sosiaalihuoltolaki velvoittaa entistä 

selkeämmin kuntien tehtäväksi kiireellisen ja välttämättömän avun 

turvaamisen ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys on järjestettävä 

siten, että palveluun saa yhteyden kaikkina vuorokauden aikoina. 

Hätäkeskus ja muut keskeiset toimijat käyttävät hälyttämisessä 

viranomaisverkkoa (VIRVE). Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa mm. 

ohjeellaan STM/912/2015 että VIRVE-viranomaisverkko on ainoa 

poikkeusoloihin ja häiriötilannekäyttöön tarkoitettu ja varmennettu 

järjestelmä. Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää että 

sosiaalipäivystyksen osalta siirrytään VIRVE-viranomaisverkon 

käyttöön. 

 

Luoteis-Lapin sosiaalipäivystysalueen sosiaalitoimet ovat päättäneet 

siirtyä VIRVE-viranomaisverkon käyttöön.  Alueelle on hankittu 

yhteinen VIRVE-koulutus, mikä koulutus tapahtuu 17.9.2015.  



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________31.8.2015_________________ 18 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2015  

 

                                    

Perusturvaltk. 80 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN OHJE; 

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUSKÄYNTIMATKOJEN KORVAAMINEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta antaa seuraavan ohjeen: 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) mukaisesta 

aktivointisuunnitelmaneuvottelusta työttömän terveystarkastukseen 

ohjatun henkilön matkakulut Hetan terveysasemalle tai Muonion 

terveysasemalle korvataan maksamalla matkalaskun perusteella 

korvausta omalla autolla tapahtuneesta matkasta 0,25 €/km. 

Julkisella kulkuneuvolla tapahtuneesta matkasta korvataan matkalipun 

hinta. Korvausta ei makseta jos yhdensuuntainen matka on alle 5 km.  

 

Esittely: 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mukaan pitkäaikaistyötön, 

työmarkkinatukea saava henkilö, kutsutaan 

aktivointisuunnitelmaneuvotteluun. Aktivointisuunnitelmaneuvotteluun 

osallistuu työvoimaneuvoja ja sosiaalitoimen edustaja. Tarkoituksena 

on aktivointisuunnitelmaneuvottelussa kartoittaa henkilön 

palvelutarvetta ja miettiä keinoja työllistymisen edistämiseksi. Jos 

henkilö on työkykyinen eikä hänellä ole kuntoutuksen tarvetta, on 

kunta velvollinen tarjoamaan kuntouttavaa työtoimintaa jos 

palkkatyö, tai koulutus, ei ole mahdollista.  

 

Ellei työtön ole äskettäin käynyt terveystarkastuksessa, hänet 

yleensä ohjataan ensimmäisestä neuvottelusta terveystarkastukseen. 

Työttömän terveystarkastukset tehdään kuntayhtymässä Hetan 

terveysasemalla. Yleensä terveystarkastukseen sisältyy 

terveydenhoitajan ja lääkärin tutkimus. Tarvittaessa ohjataan 

fysioterapeutin tutkimukseen, tai esim. röntgen –tutkimukseen. Kun 

kyseessä on terveen henkilön tutkimus ei Kela maksa matkoihin sv-

korvausta.  

 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mukaan työtoiminnasta aiheutuvat 

matkat korvataan. Lapin alueella on sovittu että oman auton käytöstä 

korvataan verottajan oman auton käytöstä hyväksymä 0,25 € /km. KELA 

korvaa oman auton käytöstä 0,20 € /km. Kun tulona on työmarkkinatuki 

on tarpeen, että terveystarkastusmatkat korvataan, koska muuten 

matkakulut saattaisivat muodostua esteeksi terveystarkastuksessa 

käynnille. Sosiaalitoimistossa on katsottu että on perusteltua 

maksaa terveystarkastusmatkoista korvausta kuten 

työtoimintamatkoista koska molemmat matkat tapahtuvat Laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta perusteella.  
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Perusturvaltk. 81 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi.  

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 25.8.2015 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 154 § 15.6.2015 Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten 

muutokset 1.7.2015 

- Khall 184 § 8.7.2015 Talousarvion ja – suunnitelman laadintaohjeen 

antaminen suunnitelmakaudelle 2016 – 2018 

 

Enontekiön kunta/ tarkastuslautakunta 

- Arviointikertomus 2014 

 

Enontekiön kunta 

- Talousarvioraami 2016 

 

Valvira 14.7.2015 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen,  

Perheterapia Koho Oy 

 

Valvira 14.8.2015 

- Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta 

 

Aluehallintovirasto 14.7.2015 

- Talous- ja velkaneuvonnan tuottamisesta maksettava lisäkorvaus 

vuonna 2015 

 

Aluehallintovirasto 5.6.2015 

- Yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista 

koskevan luvan muuttaminen ja ilmoitus yksityisen 

sosiaalipalvelutoiminnan lopettamisesta, Akkia Oy 

 

Aluehallintovirasto 21.7.2015 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, 

Lääkäriasema Terva 

 

Aluehallintovirasto 27.7.2015 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen, Vitamind Oy 
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Sodankylän kunta/ perusturvalautakunta pöytäkirjanote 19.8.2015 

- 81 § Ympäristöterveyspäällikön viran täyttäminen 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.  

 

 

 

 

 


