
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA     

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  5.3.2013 klo  16.00- 17.50 

 

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  

  Paavo Kurkela              vj 

   

   

 

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Mikko Kärnä                kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja  

   

 

Asiat  § 26 - 38 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Jaakko Alamattila  Miliza Kimmel 

   

   

 

 

 

Nähtävilläpito Enontekiön kunnanvirastolla 
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Perusturvaltk. 26 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Esityslistat liitteineen lähetetään jatkossakin lautakunnan 

jäsenille postitse tulosteena ja sähköpostitse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 27 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Miliza 

Kimmel. 
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Perusturvaltk. 28 § TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN TYÖN 

VAATIVUUDEN LISÄÄNTYMISEN VUOKSI, VASTAAVA HOITAJA SATU-MARJA EIRA-

KESKITALO 

 

Perusturvaltk. on päättänyt kokouksessaan 21.1.2013 § 17 että 

vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo toimii vuonna 2013 

kotipalvelun ja Ounasmajojen asumispalveluyksikön tulosaluiden 

vastuuhenkilönä.  

 

Edelleen perusturvalautakunta delegoi Satu-Marja Eira-Keskitalolle 

kunnan hallintosäännön perusteella päätösvallan Sosiaalihuoltolain 

kotipalvelun sekä Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen 

suhteen. Perusturvaltalautakunta määräsi Satu-Marja Eira-Keskitalon 

vastaamaan ikääntyneiden palvelutarpeen selvittämisestä, 

palvelusuunnitelmien laatimisesta ja niiden toteuttamisesta. Nämä 

lisätehtävät ja –vastuut määrättiin toistaiseksi.  

 

Kyseessä ovat järjestelyt jotka johtuvat siitä että kunnanvaltuusto 

ei perustanut sosiaaliohjaajan virkaa. Sosiaaliohjaaja Joonas 

Sippolan hoitamat tehtävät päätettiin jakaa muille viranhaltijoille 

 

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan tehtäväkohtaisen 

palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan 

tehtävien vaativuus. Lisätehtävät vaikuttavat työn vaativuuteen ja 

sitä kautta tehtäväkohtaisen palkan määrään. 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo on sijoitettu KVTES:n 

hinnoittelukohtaan 03HO1020, jossa tehtäväkohtaisen palkan alaraja 

on 2 501,59 €. Satu-Marja Eira-Keskitalon tehtäväkohtainen palkka on 

1.2.2013 alkaen 2606,80 €.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että Satu-Marja 

Eira-Keskitalon tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 250 €/kk 

1.2.2013 alkaen olennaisesti lisääntyneiden työtehtävien ja 

lisääntyneen vastuun perusteella.  

 

Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa, mikäli tehtävät muuttuvat 

olennaisesti vähemmän vaativiksi. 

 

Käsittely:  

Jaakko Alamattila esitti, että vastaavan hoitajan palkkausta ei 

tarkisteta, koska sairaanhoitajan tehtävät toimenkuvassa ovat 

vähentyneet lisätehtävien vuoksi. Alamattilan esitystä ei 

kannatettu. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.    
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Perusturvaltk. 29 § TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN TYÖN 

VAATIVUUDEN LISÄÄNTYMISEN VUOKSI, OHJAAJA MINTTU VAITTINEN 

 

Perusturvalautakunta. on päättänyt kokouksessaan 21.1.2013 että 

Minttu Vaittinen toimii entisten tehtäviensä lisäksi vuonna 2013 

omaishoidontuen tulosalueen vastuuhenkilönä. Minttu Vaittiselle 

delegoitiin hallintosäännön nojalla päätösvalta omaishoidontuen 

suhteen ja hänet määrättiin toimimaan omaishoidontuen 

yhdyshenkilönä.  

 

Kyseessä ovat järjestelyt jotka johtuvat siitä että kunnanvaltuusto 

ei perustanut sosiaaliohjaajan virkaa. Sosiaaliohjaaja Joonas 

Sippolan hoitamat tehtävät päätettiin jakaa muille viranhaltijoille.   

 

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan tehtäväkohtaisen 

palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan 

tehtävien vaativuus. Lisätehtävät vaikuttavat työn vaativuuteen ja 

sitä kautta tehtäväkohtaisen palkan määrään. 

 

Minttu Vaittinen on sijoitettu KVTES:n hinnoittelukohtaan 04SOS050, 

jossa tehtäväkohtaisen palkan alaraja on 2085,92 €. Minttu Vaittisen 

tehtäväkohtainen palkka on 1.2.2013 alkaen 2254,27 €.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että Minttu 

Vaittisen tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 110 €/kk 1.2.2013 

alkaen olennaisesti lisääntyneiden työtehtävien ja lisääntyneen 

vastuun perusteella.  

 

Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa, mikäli tehtävät muuttuvat 

olennaisesti vähemmän vaativiksi.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk.30 § TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN TYÖN 

VAATIVUUDEN LISÄÄNTYMISEN VUOKSI, KEHITTÄJÄ-SOSIAALITYÖNTEKIJÄ ANNE-

MARIA NÄKKÄLÄJÄRVI   

 

Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.1.2013 että Anne-

Maria Näkkäläjärvi toimii entisten tehtävävien lisäksi Laki talous- 

ja velkaneuvonnasta (2000/713) mukaisena kunnan talous–ja 

velkaneuvojana. Edelleen sosiaalityöntekijä Näkkäläjärvelle 

delegoitiin päätösvalta Sosiaalihuoltolain mukaisen 

kuljetuspalvelusta ja hän vastaa tästä tulosalueesta. Tämä tehtävä 

sisältää myös asiointiliikennettä koskevan yhteistyön Enontekiön 

Kehitys OY:n kanssa.  

 

 

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan tehtäväkohtaisen 

palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan 

tehtävien vaativuus. Lisätehtävät vaikuttavat työn vaativuuteen ja 

sitä kautta tehtäväkohtaisen palkan määrään. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta on aiemmin 

päättänyt ja vastannut sosiaaliohjaaja Joonas Sippola, jonka 

määräaikainen virka päättyi 31.12.2012. Valtuusto ei perustanut 

sosiaaliohjaajan virkaa. Tehtävät päätettiin jakaa muiden 

viranhaltijoiden kesken. 

 

Velka- ja talousneuvonta on aiemmin ostettu Tilitoimisto Veikko 

Polojärveltä.  

 

Anne-Maria Näkkäläjärvi on on sijoitettu KVTES:n hinnoittelukohtaan 

04SOS04A, jossa tehtäväkohtaisen palkan alaraja on  

2559,08 €. Näkkäläjärven tehtäväkohtainen palkka on 1.2.2013 alkaen 

3156,42 €.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että Anne-Maria 

Näkkäläjärven tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 110 €/kk 1.2.2013 

alkaen olennaisesti lisääntyneiden työtehtävien ja lisääntyneen 

vastuun perusteella.  

 

Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa, mikäli tehtävät muuttuvat 

olennaisesti vähemmän vaativiksi.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk.31 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 

2012  

 

Perusturvalautakunnan toimintakertomus esityslistan liitteenä.  

LIITE 1  

Talouden toteutumisen osalta voidaan todeta että valtuuston 

myöntämää ylitysoikeutta terveydenhoitomenoihin, 600 000 €, vuoden 

2012 talousarvioon, ei jouduttu kokonaisuudessaan käyttämään. 

Erikoissairaanhoidon ylitys ei ollut niin suuri kuin syksyllä 

ennakoitiin. 

 

Tulot toteutuivat alle arvion.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää toimintakertomuksen 

kunnanhallitukselle.  

  

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  Toimintakertomukseen palataan 

tulosaluekohtaisissa teemakokouksissa.  

Luppokodin testamenttivarojen käytöstä pyydetään selvitys. 
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Perusturvaltk. 32 § OMAISHOIDONTUEN PERUSTEET JA OMAISHOIDONTUEN 

TOIMINTAOHJEET, OMAISHOIDONTUEN LOMAKKEET  

 

Perusturvalautakunta on päättänyt, että kunnan omaishoidontuen 

perusteet ajantasaistetaan.  

 

Perusteiden uusiminen on tehty hankerahoituksella Pohjois-Suomen 

Kaste 2:n kuntakehittämisjaksona. Hankkeessa on työskennellyt 

ohjaaja Minttu Vaittinen 60 % työajastaan aj. 17.9.2012- 15.2.2013 

apunaan seudun kehittämistyöntekijöiden muodostama kehittämisrakenne 

sekä kehittäjä-asiakasryhmä, joka koostui ilmoittautuneista 

omaishoitajista. 

 

Nyt hyväksyttäviksi esitettävät ohjeet eroavat nyt käytössä olevista 

perusteista siten, että RAVATAR –indeksin rinnalle otetaan 

Omaishoitajat ja Läheiset ry:n mittari. Sanallista kuvailua 

hoitoisuuden arvioinnissa on tarkennettu. Ohjeiden suhteen eniten 

muutosta esitetään lomapäivien pitämiseen. Nykyisin käytäntönä on 

ollut että lomapäivät tulee pitää saman kalenterivuoden aikana, nyt 

esitetetään, että lomapäivät voisi pitää huomattavasti pitempänä 

ajanjaksona. Vain pieni osa omaishoitajista pitää vapaapäivät, 

joiden tarkoituksena on auttaa hoitajan jaksamista vaativassa 

hoivatyössä.  

 

Läheislomituksesta on Enontekiöllä maksettu 63,54 € /vrk. Palkkio on 

pienempi kuin naapurikunnissa.  

 

Uudet perusteet ja toimintaohje esityslistan liitteenä. LIITE 2 

Uudet lomakkeet esityslistan liitteenä.    LIITE 3, 4  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidontuen perusteet ja 

toimintaohjeet, sekä omaishoidontuen lomakkeet liitteen mukaisina 

noudatettaviksi 1.3.2013 alkaen. 

 

Perusturvalautakunta korottaa läheislomituksesta maksettavaa 

palkkiota siten, että läheislomituksesta maksetaan 70 €/vrk. 

Perusturvalautakunta toteaa että läheislomituksesta maksettavaa 

palkkiota korotetaan vuosittain kuten omaishoidontuen palkkiota. 

Indeksikorotuksen tekee palkkasihteeri.  

 

Käsittely: 

 

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________5.3.2013__________________ 8 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2013  

 

                                    

Perusturvaltk. 33 § SAIRAANHOITAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 

31.12.2013 SAAKKA  

 

Sijaisuus on haettavana siten että hakuaika päättyy 1.3.2013 klo 

15.00. Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.  LIITE 5 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja sosiaalisihteeri 

Annikki Kallioniemi haastattelevat hakijat ennen kokousta. 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa.  

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri totesi, että määräaikaan mennessä viransijaisuuteen 

ei ollut tullut yhtään hakemusta. Sosiaalisihteeri esitti että 

viransijaisuus julistetaan uudelleen haettavaksi. Vastaava hoitaja 

palkkaa tarpeen mukaan Luppokodille hoitajan/viransijaisen sijaan 

kunnes viransijaisuus saadaan täytettyä.  

 

Päätös:   

Viransijaisuus julistetaan uudelleen haettavaksi.  
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Perusturvaltk.34 § KODINHOITAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 30.11.2013 

SAAKKA 

 

Sijaisuus on haettavana siten että hakuaika päättyy 1.3.2013 klo 

15.00. Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.  LIITE 5  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja sosiaalisihteeri 

Annikki Kallioniemi haastattelevat hakijat ennen kokousta. 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa.  

 

Käsittely: 

Ainoana hakijana tehtävää haki lähihoitaja Katariina Laakso. 

Sosiaalisihteeri esitti ehdotuksenaan, että hakuaikaa jatketaan 

entiset hakijat huomioiden. 

 

Päätös: 

Hakuaikaa jatketaan maaliskuun loppuun saakka. Saapunut hakemus 

huomioidaan sijaisuutta täytettäessä.  
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Perusturvaltk. 35 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTATAVAT JA 

LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS KULUVALLA VALTUUSTOKAUDELLA 

 

On toivottu että perusturvalautakunta kiertäisi eri toimipisteissä; 

Luppokodilla, Ounasmajoilla sekä ASPA Palvelut Oy:n asumisyksikössä, 

Hyrylässä ja sosiaalitoimistossa ja kuulisi tällöin asiakkaita sekä 

työntekijöitä.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon luottamushenkilöille järjestää Lapin 

sosiaaliturvayhdistys ry:n yhteistä koulutusta Rovaniemellä  

12.- 13.4.2013. Ohjelma esityslistan oheismateriaalina. 

Kunta on järjestänyt luottamushenkilökoulutusta ja sitä ollaan 

vastakin järjestämässä. Teemakokouksilla voitaisiin tarkemmin 

perehtyä sosiaalitoimen eri tehtäviin. Eri järjestäjät järjestävät 

koulutuksia paikkakunnalla ja etänä. Osa niistä on suunnattu myös 

luottamushenkilöille. Olisi hyvä jos luottamushenkilöt pyrkisivät 

seuraamaan ainakin tietyn osa-alueen koulutuksia ja sekä toimialaa 

koskevaa ajankohtaista keskustelua.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta on päätetty uudistaa 

valtakunnallisesti. Muonion ja Enontekiön kansanterveystyön 

kuntayhtymän sopimus päättyy 31.12.2013. On tärkeää että 

perusturvalautakunta järjestäytyy palvelurakenneuudistuksen suhteen.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunnan jäsenet osallistuvat Lapin 

sosiaaliturvayhdistys ry:n järjestämään koulutustilaisuuteen  

12.- 13.4.2014.  

 

Perusturvalautakunta kokoontuu vuoden 2013 aikana eri toimipisteissä 

teemakokouksiin; seuraava kokous pidetään Luppokodissa, teema 

Sosiaalihuoltolain palvelut ikääntyneille sekä tuleva Ikälaki. Sitä 

seuraava Toimintakeskus Hyrylässä, teema Laki kehitysvammaisten 

erityispalveluista sekä Vammaispalvelulaki. Seuraava kokous 

sosiaalitoimistossa, teema aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja 

päihdehuolto. Kokousten aluksi yhteinen kahvitilaisuus asiakkaiden 

ja työntekijöiden kanssa ajankohtaisten kuulumisten merkeissä, jonka 

tilaisuuden tulosalueen vastaava vetää.  

 

Perusturvalautakunta päättää että perusturvalautakuntaa edustaa 

palvelurakennetta koskevissa neuvotteluissa puheenjohtaja 

varahenkilönään varapuheenjohtaja ellei ole syytä kutsua 

neuvotteluun koko lautakuntaa. 

 

Päätös: 

Rovaniemen koulutuspäiviin halukkaat ilmoittautuvat 

sosiaalitoimistoon 20.3.2013 mennessä. Sosiaalitoimisto ilmoittaa 

osallistujat Lapin Sosiaaliturvayhdistys ry:lle. Miliza Kimmel, 
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Leena Palojärvi sekä Lydia Heikkilä ilmoittivat kokouksessa 

osallistuvansa.   

 

Ehdotuksen mukaan järjestetään teemakokouksia, joista ensimmäinen 

Luppokodilla keskittyen ikääntyneiden palveluihin.  

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat lautakuntaa 

palvelurakennetta koskevissa neuvotteluissa ellei ole syytä kutsua 

neuvotteluun koko lautakuntaa.  

 

Seuraavasta kokouksesta lähetetään ilmoitus tekstiviestillä ja 

sähköpostitse, tarvittaessa myös kirjeitse.  
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Perusturvaltk. 36 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 26.2.2013 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja 

- saamenkielenkehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 

Seminaari ” Saamenkielilain soveltaminen sosiaali- ja 

terveydenhuollossa ” seminaari 15.3.2013 klo 9.00 - 12.00  

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 32 § 21.1.2013 Hakemus kuntalisän maksamisesta Tornion 

sairaskotisäätiölle Enontekiön veteraaniavustajatoimintaan 

  

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 45 § 13.12.2013 Vuosien 2013 – 2015 talousarvion ja 

suunnitelman hyväksyminen  

 

Aluehallintovirasto 21.1.2013  

- Kutsu Rundi 2013 seminaariin  

 

ELY 23.1.2013 

- Kuntien kotouttamisohjelmien laatiminen 31.12.2013 mennessä 

 

Valtiovarainministeriö 5.2.2013 

- Päätös kansaneläkelaitoksen vuonna 2012 perimän elatusavun valtion 

saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen 

tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa 

vuonna 2013 

SámiSoster ry 

- sopimus 

Aspa  

- Turvallisuusselvitys Enontekiön toimintayksikkö 

 

Päätös: 

Asian käsittelyn yhteydessä päätettiin pyytää tekniseltä 

lautakunnalta selvitys siitä miten kunnassa on varauduttu 

kaukolämmön toimituskatkoksiin. Todettiin, että varautumis- ja 

turvallisuussuunnitelmat on pidettävä ajantasalla.  
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Perusturvaltk. 37 § OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMINEN MUONION-ENONTEKIÖN 

KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 15§, 

21.2.2013 

 

Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallitus 

päätti kokouksessaan 21.2.2013 15 § palkata määräaikaisen 

toimistoyöntekijän taloustoimistoon. Päätöksen perusteluna on 

taloustoimiston toimistosihteerin siirtyminen 1.8.2013 alkaen osa-

aikaeläkkeelle. Toimistosihteeri pitää ajalla 1.4. - 31.7.2013 

vuosilomiaan ja työskentelee 50 % työajalla vuosilomien takia.  

Kuntayhtymän palkkasihteeri on ilmoittanut jäävänsä 

vanhusseläkkeelle alkuvuoden 2014 aikana. Hän pitää säästö- ja 

vuosilomat työskennellen v. 2013 osa-aikaisesti: huhtikuun 75 %:n, 

touko-syyskuun 50%  ja loka-joulukuun 75 %:n työajalla.  

 

 

Muonion ja Enontekiön kunnat ovat sopineet vuotta 2013 koskevassa 

perussopimuksen liitteessä: Kuntayhtymälle palkataan kehittämis- ja 

talouspäällikkö 1.3.2013 alkaen. Virka on haettavana. Edelleen 

kunnat ovat sopineet että kuntayhtymä ja jäsenkunnat selvittävät 

talous- ja palkkahallinnon integraatiomahdollisuudet peruskuntien 

taloushallinto-organisaatioiden kanssa. 

 

Kuntayhtymän menoihin varatut määrärahat ovat ylittymässä, koska 

sairaankuljetusmenoihin tulee korotus kun Työtuomioistuimen 

2.11.2012 antaman ratkaisun, diaarinumero R 12/12, perusteella 

sairaankuljetusyritykset pyytävät kuntia tarkistamaan 

sairaankuljetuskorvaukset. Kuntayhtymä laskuttaa lisääntyneistä 

kustannuksista peruskuntia. 

 

Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen voi tehdä 

asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. 

 

 

 

Ehdotus:   

Enontekiön perusturvalautakunta hakee oikaisua määräaikaisen 

toimistosihteerin palkkausta koskevaan asiaan tarkoituksenmukaisuus 

perusteella. Määräaikaista toimistosihteeriä ei tule palkata.  

 

Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen ei ole 

tarkoituksenmukaista. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien tulee kuntien 

perussopimuksen vuotta 2013 koskevan liitteen mukaisesti 

selvittäneet kuntayhtymän taloushallinnon integraatiomahdollisuudet 

peruskuntien taloushallinto-organisaatioiden kanssa ennen kuin 

kuntayhtymän taloustoimistoon päätetään palkata määräaikainen 

toimistosihteeri. Peruskunnat ovat sopineet että kuntayhtymään 

palkataan määräaikainen kehittämis- ja talouspäällikkö. Kehittämis- 

ja talouspäällikön työpanos tuo lisäresurssin kuntayhtymän 
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taloushallintoon. Se, sekä tehtävien integrointi peruskuntien 

taloushallintoon voivat tehdä määräaikaisen toimistosihteerin 

palkkauksen tarpeettomaksi.  

 

Kuntayhtymän yhtymähallitus on talousarvioesitystä valtuustolle 

käsitellessään päättänyt johtavan lääkärin esityksestä että 

taloustoimiston, atk:n ja teknisten tehtävien järjestelyt 

käsitellään 1.8.2013 mennessä.  

 

Enontekiön perusturvalautakunnan mielestä kuntayhtymän on syytä 

pysyttäytyä aiemmassa päätöksessä. Kuntayhtymän tulee selvittää 

talous- ja palkkahallinnon integraatiomahdollisuudet peruskuntien 

taloushallintoon 1.8.2013 mennessä ennen kuin määräaikaisen 

toimistosihteerin palkkauksesta päätetään. Valmistelussa tulee 

huomioida että kuntayhtymän talousarvion ollessa ylittymässä 

sairaankuljetusmenojen vuoksi, tulee pyrkiä selvittämään voidaanko 

kuntayhtymän taloushallinto järjestää siten, ettei määräaikaista 

taloussihteeriä tarvitse lainkaan palkata.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 38 § KOTIPALVELUHENKILÖSTÖN KIRJE KOSKIEN HETAN 

TIIMIN HENKILÖSTÖTILANNETTA 

 

Puheenjohtaja Leena Palojärvi ilmoitti, että kotipalveluhenkilöstö 

on lähettänyt perusturvalautakunnalle kirjeen. Kirjeen mukaan Hetan 

kotipalvelutiimiin tarvitaan lisää yksi työntekijä. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. Asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen. 


