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Perusturvaltk. 71 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 72 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Ulla 

Keinovaara. 
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Perusturvaltk 73 § LAUSUNTO SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON 

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausuntoa sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestelmälain valmisteluryhmän jatkotyön 

tueksi. Lausunto pyydetään antamaan 11.10.2013 mennessä. 

 

Lausuntopyyntö 15.8.2013,sekä valmistelutyöryhmän väliraportti 

(Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 

2013:15)esityslistan oheismateriaalina. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi 

kunnan lausuntona seuraavaa: 

 

Enontekiön kunta on harvaanasuttu, ja väestöpohjaltaan suppea. 

Saamenkielilaki sekä kansainväliset sopimukset, johon Suomi on 

sitoutunut, edellyttävät että sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluita on saatavissa saamenkielellä. Jo välimatkat kunnan 

sisällä ovat satoja kilometrejä.  Erityispalvelut sijaitsevat 

lähinnä Rovaniemellä, jonne kuntakeskuksesta on matkaa 300 km.  

 

Palvelujen järjestämisessä merkittävää on asukkaiden kannalta se 

miten lähipalvelut järjestetään. Lähipalveluita ei ole kuitenkaan 

tarkoitus lainsäädännön tasolla määritellä vaan kukin sote-

alue/vastuukunta ratkaisee niiden sisällön. Vähäisellä 

väestöpohjalla ei ole tosiasiallista päätösvaltaa, mikä on 

ongelmallista demokratian kannalta.  Pitkät välimatkat ja harva 

palveluverkko edellyttävät, että vahvasti resursoidut lähipalvelut 

pystyvät toimimaan suhteellisen itsenäisesti, ja että monia asioita 

voidaan hoitaa niin, että erityispalvelut tukevat lähityöntekijöitä. 

Paikallisen väestön lisäksi palveluja voivat käyttää alueen 

matkailijat ja naapurimaiden asukkaat.  

Hyvin resursoitujen lähipalvelujen ylläpitäminen suppealla 

väestöpohjalla on kallista.  Saamenkielisten palvelujen 

järjestäminen aiheuttaa erityisiä kustannuksia.  

 

Enontekiön kunta esittää, että lähipalvelut jotka turvataan 

kohtuullisen välimatkan päästä yhdenvertaisesti koko maassa, 

määritellään lainsäädännön tasolla. Harvaan asuttujen alueiden 

kohtuullisiin, ja yhdenvertaisuuden turvaaviin, lähipalveluihin 

tulee järjestää riittävä rahoitus. 

 

Saamenkieliset palvelujen osalta tarvitaan myös vähintään 

suunnitelma siitä mitä palveluja järjestetään lähipalveluina ja 

miten myös erityispalveluja on saatavana saamenkielellä. 

Saamenkielisten palvelujen rahoitus tulee turvata. Suomi on 

sitoutunut järjestämään alkuperäiskansalle omakielisiä ja 

omakulttuurisia palveluja kulttuuri-itsehallinto huomioiden, joten 
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palvelut pitää tosiasiallisesti järjestää. Kyseessä on koko maata 

koskeva velvoite, joten sitä ei voi jättää pelkästään Suomen 

köyhimpiin alueisiin kuuluvan sote-alueen/vastuukunnan vastuulle.  

 

Sinänsä on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä, 

sekä näiden palvelujen koordinaatiota, kehitetään. Samoin 

kustannusvastuun nousun hillitseminen palvelujen priorisoinnin 

läpinäkyvyydellä, sekä tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella, on 

tervetullutta. 

 

Järjestämislain valmistelussa työryhmä on sivuuttanut harvaan 

asutun, väestöpohjaltaan suppean saamelaisalueen erityiskysymykset. 

Valmistelutyöryhmän esitykset eivät ole riittäviä yhdenmukaisten 

palvelujen turvaamiseksi alueella. Näiden erityiskysymysten osalta 

tarvitaan täsmentävää valmistelutyötä.  

 

Kunta katsoo että uusi sosiaali- ja terveyspalvelualue tulisi 

muodostaa Lapin sairaanhoitopiirin pohjalle. 

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 74 § OYS-ERVA-ALUEEN PYYNTÖ SOSIAALI-JA 

TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISTYÖTÄ KOSKEVASTA JATKOHANKETTA KOSKIEN 

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Keski-pohjanmaan 

erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän, Lapin 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

jäsenkunnille on valmistelleet Oys-erva aluekokeiluhankkeen 

jatkohankehakemuksen vuoden 2012 lopussa. STM on myöntänyt 

päätöksellään 6.3.2013 valtionavustusta jatkohankkeelle ”OYS-erva-

alueen uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne. 

Jatkohankkeen tavoitteena on  

1. Rakentaa kestävän yhteistyön rakenteet perus- ja erikoistason 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen OYS-erva 

alueella. 

2. Vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, sairauksien ja 
sosiaalisten ongelmien ehkäisyä sekä peruspalveluja toimivien 

prosessien ja hoidon porrastuksen avulla. 

3. Varmistaa erityistason osaamisen tuki peruspalveluille, 
osaajien riittävyyden turvaaminen alueella. 

4. Suunnitella OYS-erva rakenne.  
 

Jatkohankkeen toteuttamiseen liittyen pyydetään kuntien näkemyksiä 

jatkohankehakemuksessa mainittujen tavoitteiden ja liitteenä olevan 

OYS-erva aluekokeiluhankeraportin pohjalta. ”Esittäkää näkökulmia ja 

asioita, joita näette tarpeelliseksi painottaa ja ottaa huomioon 

jatkohankohankkeen valmistelutyössä ja toteuttamisessa ”. Vastaukset 

pyydetään 16.9.2013 mennessä. 

 

Pyyntö sekä hankesuunnitelma esityslistan oheismateriaalina. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että se 

lausuisi seuraavaa: 

Enontekiön kunnanhallitus antanut lausunnon Oys-erva 

aluekokeiluraportista 18.2.2013 (khall 18.2.2013 59 §). Lausunnossa 

kunta mm. katsoi että raportin sosiaalipalveluja koskeva osuus oli 

puutteellinen ja ylimalkainen. Kunta katsoi että tulisi riittävästi 

paneutua sosiaalipalvelujen järjestämisen vaihtoehtojen pohtimiseen.  

Raportin linjausta lähipalvelujen vahvistamisesta pidettiin oikean 

suuntaisena. Lähipalvelujen tulisi turvata yhdenvertainen palvelujen 

saatavuus myös pitkien matkojen, suppean väestöpohjan sekä harvan 

asutuksen olosuhteissa. Saamenkielisten palvelujen järjestämiseen 

Oys-erva aluekokeiluraportissa lainkaan puututtu. Lainsäädäntö ja 

kansainväliset sopimukset, joihin kunta on sitoutunut, edellyttävät 

että saamelaisille järjestään omakielisiä ja omakulttuurisia 

palveluja saamelaisten kulttuuri-itsehallinto huomioiden.    

Kunta katsoi, että tulisi tarkastella Lapin kahden 

sairaanhoitopiirin yhdistämistä. 
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Enontekiön kunta katsoo että sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistamisen nykytilanne on hämmentävä; erilaisissa hankkeissa asiaa 

tarkastellaan mutta uudistuksen etenemistä ei koordinoida tarpeeksi. 

Lapin liiton toiminnanjohtaja on esittänyt että Lapinliiton tulisi 

selvittää Lapille soveltuva malli sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä vastaisuudessa. Myös Kuntaliitossa on meneillään 

hanke jossa on tarkoitus selventää lähipalvelujen käsitettä. 

 

Enontekiön kunta katsoo että aluekokeiluhankkeen jatkohanke: 

 

1. Tulisi integroida meneillään oleviin aihepiiriä koskeviin 
muihin selvityksiin ja hankkeisiin.  

2. Jatkohankkeessa tulee paneutua sosiaalipalvelujen järjestämisen 
suunnitteluun huomioiden sosiaali- ja terveyspalvelujen 

yhteistyön mahdollistaminen. 

3. Lähipalvelukäsitettä tulee selventää erityisesti pitkien 
matkojen, suppean väestöpohjan saamelaisalueella. 

4. Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen 
tulee löytää toimiva ja palvelut takaava ratkaisu huomioiden 

palvelujen riittävä rahoituspohja. Selvityksessä tulisi Oys-

erva-alueen erityisenä tehtävänä olla saamenkielisten 

palvelujen järjestäminen ja näiden palvelujen kehittäminen 

saamelaisalue ja koko Suomi huomioiden. 

5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen merkitys alueen elinvoiman 
tukijana myös hallinnon työpaikkojen osalta tulee huomioida ja 

mahdollisuudet toimintojen sijoittamiseen myös alueen reuna-

alueelle, tulee huomioida.  

6. Jatkohankkeessa tulisi selvittää toimiiko Lapissa yksi vai 
kaksi sote-aluetta.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 75 § LAUSUNNON ANTAMINEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN 

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2014 - 2016 

 

Enontekiön kunnanhallitus 219 § Lausunnon antaminen Lapin 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan 

2014 - 2016 ja ensihoidon kustannusten jaosta  

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.  

Käsittely  

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Lisäksi Enontekiön kunnanhallitus edellyttää, että ennen lopullisten 

päätösten tekemistä ensihoidon palvelutasopäätökset ja niiden 

riskialueluokitukset tarkastetaan kriittisesti sekä harkitaan 

vaihtoehtoisia palveluntuotantomalleja.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, että se osoittaa lausunnon antamisen Lapin 

sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta perusturva-

lautakunnalle, mutta esittää ensihoidon kustannusten jakautumisen 

osalta seuraavaa:  

Sairaanhoitopiirin tekemien palvelutasopäätösten myötä Enontekiön 

kunnalle aiheutuva ensihoidon kustannusten nousu on merkittävä. 

Toisaalta on positiivista, että kuntalaisten palvelutaso nousee, 

mutta kunnalla on suuria haasteita sopeuttaa taloutensa näin 

pikaisiin muutoksiin, joilla palvelun tuotantokustannusten nousu on 

jopa 400 % entisestä. Enontekiön kunnanhallituksen näkemyksen mukaan 

todelliset tuotantokustannukset ovat oikeudenmukainen 

kustannustenjakoperiaate, mutta kuntakohtaisten taloudellisten 

katastrofien ehkäisemiseksi on välttämätöntä, että 

tuotantokustannuksille asetetaan tietty yläraja, jonka ylittävät 

osuudet siirretään muiden jäsenkuntien maksuosuuksiin. Ensihoidon 

kustannusten asukas-kohtaiseksi ylärajaksi Enontekiön kunta esittää 

135 euroa per asukas, joka on sairaanhoitopiirin arvion mukainen 

kaikkien kuntien tuotantokustannusten keskiarvo.  

Selostus  

Lapin sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n mukaan jäsenkunnille 

on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan valmisteluvaiheessa.  

Lapin sairaanhoitopiiri pyytää esityksiä ja lausuntoa 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta 

ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina 2014 – 2016.  

 

Lausunnot ja ehdotukset pyydetään toimittamaan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 31.8.2013. Lisäksi Lapin 

sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa ensihoitopalvelun 

kustannusten jaosta. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston 28.11.2012 

§ 20 tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 2014 alusta lähtien 

ensihoito tullaan tuottamaan sairaanhoitopiirin omana toimintana.  

Terveydenhuoltolaki velvoittaa sairaanhoitopiiriä organisoimaan 

ensihoito niin, että keskenään vertailukelpoisia alueita 
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(riskialueluokat) kohdellaan yhdenvertaisesti sekä ensihoidon laadun 

että tavoittamisviiveiden suhteen. Sairaanhoitopiirin 

ensihoitoyksiköiden sijoitus- ja valmiussuunnitelma on tehty 

lääketieteellisin perustein huomioiden tehtävien kiireellisyys ja 

em. yhdenvertaisuus. Saavuttamisviiveitä on asetuksen mukaan 

seurattava ja mikäli yhdenvertaisuus ei toteudu, on 

sijoitussuunnitelmaa tarkistettava.  

Ensihoitoyksiköiden sijoitussuunnitelma ja kustannustenjaon 

vaihtoehdot sekä Lapin sairaanhoitopiirin esitys kustannustenjaosta 

on esitetty lausuntopyynnössä.  

 

Liite  

8 Lapin sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö  

Tiedoksi  

Perusturvalautakunta, kopio 

 

 

 

Perusturvaltk. 75 § 

 

Lausuntopyyntö sekä Muonion-Enontekiön kansanterveystyön johtava 

lääkäri Teemu Taulavuoren lausunto esityslistan oheismateriaalina. 

 

Sosiaalisihterin ehdotus: 

Enontekiön kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: 

1. Erikoissairaanhoidossa olisi syytä kehittää 
etävastaanottoja/puhelinvastaanottoja pitkien matkojen takaa 

tulevien potilaiden kontrollikäyntien korvaamiseksi. Tällä 

hetkellä esimerkiksi kutsukirje/ilmoitus vastaanottoajasta ei 

sisällä mainintaa siitä, että kontrollikäynti voidaan joissain 

tapauksissa hoitaa puhelimitse/etänä, jos potilas niin toivoo.  

Yhtenä vaihtoehtona on käytäntö, jossa potilas ottaa 

terveydenhuoltoalan ammattilaisen seurassa etäyhteyden 

terveyskeskuksen tiloista LKS:n pkl:lle, jos epäillään, ettei 

asia tai asioimiskyky sovi pelkkään potilas-lääkäri 

puhelinyhteyteen. Terveyskeskus voisi järjestää tällaisen tuetun 

yhteyden.  Tutkimusten mukaan toimiva etäyhteys perustuu 

hoitaja-avusteiseen malliin. Monille työikäisille sopisi pelkkä 

puhelinaika.  

Enontekiön kunta esittää että etäyhteydellä tai puhelimitse 

tapahtuvaa vastaanottotoimintaa kehitetään yhdessä Muonion ja 

Enontekiön perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. 

2. Toimivaa yhteyttä perusterveydenhuollosta LSHP:n 
sairauskertomukseen tulee kehittää.  

3. Pitkämatkalaisten synnytysten turvallisuus tulee taata 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöllä, 

tarjoamalla mm. synnyttäjille potilashotellipalveluita. 

4. Geriatrista asiantuntemusta tarvitaan myös sosiaalihuollon 
vanhustenhuollon palveluissa. Geriatrin konsultaatiota on ollut 
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saatavissa PaKaste 2 hankkeessa. Lapin sairaanhoitopiirin tulisi 

omalta osaltaan tarjota väestölle, ja palveluille, geriatrista 

asiantuntemusta. 

5. Ensihoidon osalta kunta lausuu: a) Sairaanhoitopiirin 
suunnitelmissa, koskien erityisesti ensihoitoa, on otettava 

huomioon kaiken aikaa ensihoidon monitoimisuus varsinkin 

Enontekiöllä. Tämä aiheuttaa standardivarustuksesta poikkeavan 

tarpeen ja toimintamallin. Tästä toimintamallista on syytä sopia 

erikseen Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän 

kanssa. Perusterveydenhuollon päivystys tulee yhteen sovittaa 

sairaanhoitopiirin ensihoidon kanssa. Lisäksi 

vieridiagnostiikkaa pikalaboratoriolaitteiden muodossa on syytä 

aloittaa Muonio-Enontekiö alueella. Tunturilapin 

toimintayksiöiden korkea taso vaikuttaa suoraan siihen, 

millaisessa kunnossa potilaat tulevat keskussairaalaan 

jatkohoitoon, eli esim. kuolleisuuteen ja teho-osaston 

käyttötarpeeseen. Voidaan ajatella jopa vaativan hoitotason 

tarvetta näillä alueilla. Suunnitelmassa todetaan, että 

yksiköiden sijoittelu perustuu "lääketieteeseen". 

Todenmukaisempaa olisi sanoa, että se perustuu tällä hetkellä 

tilastotieteeseen. Lääketieteelliset syyt puoltavat erillisiä, 

käsivarteen muunnettuja yksiköitä tavanomaisista hoitotason 

yksiöistä poiketen.  Pelkästään yksityiskohtana mainittakoon, 

että kenttäsedaatio-ohjeet eivät LSHP:n ohjeiden mukaan 

maayksiköissä riitä takaamaan potilaan sedaatiota 3 tunnin 

siirron aikana, jos helikopteria ei ole käytössä. 

 

b) Sairaanhoitopiirin tekemien palvelutasopäätösten myötä 

Enontekiön kunnalle aiheutuva ensihoidon kustannusten nousu on 

merkittävä. Toisaalta on positiivista, että kuntalaisten 

palvelutaso nousee, mutta kunnalla on suuria haasteita sopeuttaa 

taloutensa näin pikaisiin muutoksiin, joilla palvelun 

tuotantokustannusten nousu on jopa 400 % entisestä. Enontekiön 

kunnan näkemyksen mukaan todelliset tuotantokustannukset ovat 

oikeudenmukainen kustannustenjakoperiaate, mutta kuntakohtaisten 

taloudellisten katastrofien ehkäisemiseksi on välttämätöntä, että 

tuotantokustannuksille asetetaan tietty yläraja, jonka ylittävät 

osuudet siirretään muiden jäsenkuntien maksuosuuksiin. Ensihoidon 

kustannusten asukas-kohtaiseksi ylärajaksi Enontekiön kunta 

esittää 135 euroa per asukas, joka on sairaanhoitopiirin arvion 

mukainen kaikkien kuntien tuotantokustannusten keskiarvo.  

c) Lisäksi Enontekiön kunta edellyttää, että ennen lopullisten 

päätösten tekemistä ensihoidon palvelutasopäätökset ja niiden 

riskialueluokitukset tarkastetaan kriittisesti sekä harkitaan 

vaihtoehtoisia palveluntuotantomalleja.  

6. Enontekiön kunnan terveydenhuollon menot ovat viime vuosina 

nousseet voimakkaasti sekä perusterveydenhuollon että 

erikoissairaanhoidon osalta. Tähän ovat vaikuttaneet kunnan 

väestörakenne ja väestön sairastavuus. Kunnan talous ei kuitenkaan 
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mahdollista näin voimakasta kustannusten nousua, josta syystä myös 

erikoissairaanhoidossa tulisi selvittää onko mahdollista hillitä 

kustannusten nousua hoitoketjujen toimivuutta tarkastelemalla tai 

muilla keinoin.  

 

Lisäksi Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa 

ensihoitopalvelun kustannusten jaosta. Sairaanhoitopiirin 

yhtymävaltuuston 28.11.2012 § 20 tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 

2014 alusta lähtien ensihoito tullaan tuottamaan sairaanhoitopiirin 

omana toimintana.  

 

Liite  

8 Lapin sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö oheismateriaalina. 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa lausuntoon lisättäväksi: 

vanhustenhuoltoon tarvittaisiin laitoshoidon tueksi myös 

erikoissairaanhoitotason geriatrista vuodeosastohoitoa. 

Keskustelun kuluessa tuli esille: Enontekiöllä on ollut 

ambulanssityhjiöitä, eikä ambulanssia ei ole ollut Muoniossakaan. 

Edelleen kokemusten mukaan potilaan matka keskussairaalaan on 

saattanut pitkittyä kun hänet on erämaa-alueelta kuljetettu tien 

varteen helikopterilla. Kivulias potilas on jäänyt odottamaan 

ambulanssia, jonka tulo on saattanut kestää pitkään ja helikopteri 

palannut tyhjänä Rovaniemelle.   

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan lisättynä geriatrisen osastohoidon tarpeen 

esilletuonnilla.  

Ensihoidon osalta lausuntoon lisättiin:  

Kokemuksen mukaan Lapin sairaanhoitopiirin järjestäessä 

ensihoitopalvelut, Tunturi-Lapin alueella on ollut ambulanssityhjiö 

hätätilanteessa ja sitä pitäisi välttää. Myös helikopterilentojen ja 

ambulanssikuljetusten järkeistäminen on tärkeää.  

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________5.9.2013__________________ 12 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2013  

 

                                    

Perusturvaltk. 76 §  

Enontekiön kunnanhallitus 19.8.2013 220 § Esitysten tekeminen Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota ja –suunnitelmaa varten  

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

Päätösehdotus(kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää antaa esitysten tekemisen perusturvalauta-

kunnalle. Perusturvalautakunnan päätös tuodaan kunnanhallitukselle 

tiedoksi.  

Selostus  

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän pyytää esityksiä vuoden 2014 

talousarvion ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelman laatimista 

varten. Kuntayhtymä toivoo tehtävien taloudellisen hoitamisen ja 

palvelujen varmistamiseksi kunnilta entistä tarkempaa ja myös mah-

dollisimman pitkäjänteistä palvelutarpeiden arviointia.  

Tiedoksi  

Perusturvalautakunta 

 

 

Perusturvaltk. 76 §  

Lausuntopyyntö esityslistan oheismateriaalina. 

   

Sosiaalisihteerin ehdotus:  

 

Enontekiön sosiaalitoimi aikoo käyttää Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän palveluluja entiseen tapaan. Kunta ostaa tutkimuksia ja 

kuntoutusta. Työ- ja asumispalvelujen osto jatkuu.  

 

Tutkimuksen ja kuntoutuksen osalta on tärkeätä säilyttää toiminnan 

laatu, koska Kolpeneen palvelukeskuksen suositusten mukaan kuntoutus 

ja palvelut järjestetään kotipaikkakunnalla. Kunta on perustanut 

erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimen 

kokeiluluontoisesti. Kuntouttava päivähoito ja kouluopetus on 

järjestetty laadukkaasti. Kunnassa on hyvin resursoitu päivä- ja 

työtoimintayksikkö sekä asumispalveluyksikkö. Myös Kelan maksaman 

kuntoutuksen palvelut ovat nykyisin varsin kattavissa saatavissa 

Enontekiöllä. Kuntoutusta ja palveluja koordinoi toimintakeskuksen 

virkasuhteinen ohjaaja. Kolpeneen palvelukeskuksen asema 

paikkakunnalla tapahtuvan kuntoutuksen tukena on tärkeä. 

 

 On tärkeää että Kolpeneella on tuntemusta myös asiakkaan 

kotipaikkakunnan palveluista ja verkostosta.  Tämän vuoksi kunta on 

edelleen valmis ostamaan noin joka toinen vuosi työryhmän 

neuvolakäynnin paikkakunnalla. 

 

Asumispalvelujen suhteen kokemus on osoittanut että asumispalvelut 

tarvitsevat rinnalleen päivä- tai työtoimintapalvelut, vapaa-ajan 

ohjauksen ja sosiaalisen verkoston, jotta ne mahdollistavat 

vammaisen henkilön mielekkään elämän.  Tällä hetkellä 

enontekiöläiset vammaiset henkilöt haluavat asua kotipaikkakunnalla 
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sosiaalisen verkoston vuoksi. Kunta ei ole kiinnostunut 

seutukunnallisista asumispalveluista ellei niiden sijoituspaikka ole 

Enontekiö.  

 

Tällä hetkellä Enontekiöllä ei ole erityishuollon asiakkaana 

saamenkielisiä henkilöitä. Enontekiö kuuluu kuitenkin saamelaisten 

kotiseutualueeseen ja Saamen Kielilaki velvoittaa tällöin 

järjestämään palvelut myös saamenkielellä. Esitetään Kolpeneen 

palvelukeskuksen kuntayhtymälle että se yhdessä saamelaisalueen 

kuntien kanssa tekee suunnitelman siitä miten varmistetaan 

saamenkielinen hoito- ja kuntoutuspolku, jotta se on tarjottavissa 

saamenkielisille asiakkaille.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salassa pidettävä, ei-julkinen Laki viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta 22 §  

Perusturvaltk. 77 §  

 

 

 

Salassa pidettävä, ei-julkinen Laki viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta 22 §  

Perusturvaltk.78 §  
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Perusturvaltk. 79 § TALOUSARVION JA- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 

SUUNNITELMAKAUDELLE 2014 - 2016 

 

Enontekiön kunnanhallitus antanut talousarvion laadintaohjeen 

suunnitelmakaudelle 2014 – 2016.   

Ohje esityslistan oheismateriaalina. 

  

Kokouksessa annetaan lyhyt selostus sosiaalitoimen talousarvion 

laadintatilanteesta. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta antaa ohjeet talousarvion jatkovalmisteluun. 

 

Käsittely:  

Keskustelussa kiinnitettiin huomioita seuraaviin asioihin: 

Kotipalvelussa Ounasmajoilla tulee olla jatkossakin kaksi 

työntekijää aamuisin. Talousarvioesityksen pitää tämä mahdollistaa.  

Veahkki- toiminnan hoitamista kunnan omana toimintana voidaan 

harkita.   

Hyrylän resurssit pitää turvata. 

 

Päätös:  

Perusturvalautakunnan talousarviokokous  

24.9.2013 klo 15.00. 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 80 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYSLISTAT 

 

Esitetään, että lautakunnan esityslistat, liitteet ja 

oheismateriaalit lähetetään vain sähköpostin kautta lautakunnan 

jäsenille. Pelkät esityslistat toimitetaan paperisena kokoukseen. 

Salassa pidettävistä asioista toimitetaan paperiversiot postitse. 

Lautakunnan jäsenet, jotka eivät omaa sähköpostia saavat 

esityslistat postitse.  

 

Päätös:  

Esityslistat toimitetaan paperisena, kunnes lautakunnan jäsenille 

hankitaan tabletti koneet. Niille joilla on kunnan kone esityslistat 

toimitetaan sähköisesti. Heitä ovat Jaakko Alamattila ja Outi 

Kurkela, muille lähetetään paperisena. 
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Perusturvaltk. 81 § LUPPOKODIN LÄHIHOITAJAN VUOROTTELUVAPAAN 

SIJAISEN VALINTA AJALLE 1.10.- 31.12.2013 

 

Hakuaika sijaisuuteen päättyi 16.8.2013 klo 15.00. Hakemuksia 

määräaikaan mennessä saapui 3 kpl. 

Hakukuulutus esityslistan liitteenä.   LIITE 3 

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva 

sosiaali- tai terveysalan kouluasteinen tutkinto. Saamenkielen taito 

katsotaan eduksi. 

Hakijan tulee olla työttömänä työnhakijana TE- toimistossa. 

 

Hakijoita on: lähihoitaja Elise Pasanen, Enontekiö  

              lähihoitaja Tuija Huttunen, Kolari 

              vajaamielishoitaja Päivi Tuulasvirta, Enontekiö 

 

Kaikki kolme hakijaa ovat täyttävät kelpoisuusvaatimuksen ja 

täyttävät vuorotteluvapaan sijaisen työttömän työnhakijan 

velvoitteen. 

Saamen kielen taitoa ei ole kenelläkään hakijoista. 

 

Vastaavan hoitajan Satu-Marja Eira-Keskitalon esitys:  

Esitän valittavaksi Luppokodin lähihoitajan vuorotteluvapaan 

sijaiseksi ajalle 1.10.- 31.12.2013 lähihoitaja Elise Pasasen. 

 

Perustelu: Elise Pasanen on työskennellyt Luppokodissa maaliskuusta 

2013 lähtien lähihoitajan sijaisena, joten hänellä on jo 

työkokemusta Luppokodissa. 

 

Sosiaalisihteerin ehdotus: 

Vastaavan hoitajan ehdotuksen mukaisesti.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuorotteluvapaa,%20Luppokoti%201.10.-31.12..pdf
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Perusturvaltk. 82 § LUPPOKODIN LÄHIHOITAJAN JA OSASTOAPULAISEN 

TYÖLOMIEN SIJAISUUS 

 

Luppokodin lähihoitaja on ollut palkallisella työlomalla  

3.6.- 8.9.2013. Sijaisuutta ovat hoitaneet eri henkilöt kesä- ja 

heinäkuun ajan. 

1.8. - 8.9.2013 saakka sijaisuutta on hoitanut kouluttamaton 

sijainen, osastoapulainen Ulla Näkkäläjärvi. Lähihoitajan 

palkallinen työloma jatkuu edelleen 9.9.- 31.10.2013. 

 

Luppokodin vakinainen osastoapulainen on osaeläkkeellä, 3 viikkoa 

töitä ja 3 viikkoa eläkevapaata. Vuoden 2012 joulukuusta lähtien hän 

on ollut kokonaan palkallisella työlomalla 31.8.2013 saakka. Eri 

sijaisia on otettu tarvittaessa eripituisiin jaksoihin. Nyt työloma 

jatkuu 9.9.- 31.10.2013 saakka.  

 

Luppokodin vastaavan hoitajan Satu-Marja Eira-Keskitalon esitys 

sijaisuuksien täyttämisestä: 

Esitän, että Luppokodin osastoapulaisen työloman sijaisuuteen ajalle 

9.9.- 31.10.2013 siirretään Ulla Näkkäläjärvi, joka on jo tehnyt ja 

tekee epäpätevänä lähihoitajan sijaisuutta 8.9.2013 saakka.  

Kokoaikainen osastoapulaisen paikan täyttäminen vähentää 1 - 2 

päivän lomituksien täyttämistä, kun esim. aamuvuorosta voidaan 

siirtää tarvittaessa iltavuoroon. 

 

Lisäksi esitän, että lähihoitajan työloman sijaisuutta  

9.9.- 31.10.2013 tarjotaan vuorotteluvapaan sijaisuutta hakeneelle 

lähihoitaja Tuija Huttuselle. 

 

Sosiaalisihteerin ehdotus: 

Vastaavan hoitajan ehdotuksen mukaisesti. 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 83 § HETAN TIIMIN MÄÄRÄAIKAISEN KODINHOITAJAN TOIMEN 

JATKAMINEN 

 

Määräaikainen kodinhoitaja palkattu Hetan tiimiin 30.9.2013 saakka. 

 

Päätös: 

Asia tuodaan päätettäväksi lautakunnan seuraavaan kokoukseen 

24.9.2013.  

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 84 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 27.8.2013 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja 

- saamenkielenkehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 
Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 169 § 10.6.2013 Enontekiön sairaankuljetuksen 

valmiuskorvauksen korottaminen  

- Khall 170 § 10.6.2013 Kunnan edustus vuoden 2013 kutsunnoista 

- Khall 197 § 17.6.2013 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen työn 

vaativuuden lisääntymisen vuoksi, vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo 

- Khall 198 § 17.6.2013 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen työn 

vaativuuden lisääntymisen vuoksi, ohjaaja Minttu Vaittinen 

- Khall 199 § 17.6.2013 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen työn 

vaativuuden lisääntymisen vuoksi, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-

Maria Näkkäläjärvi 

  

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 50 § 10.6.2013 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2012  

- Kvalt 51 § 17.6.2013 Kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2012 

tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen ja liite 2 

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 

- Kvalt 52 § 17.6.2013 Vuoden 2014 talousarvioraami  

 

Muonion kunta, kunnanvaltuusto 

- Kvalt 10.6.2013 184 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen 

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä 

- Perussopimus 1.1.2014 – 31.12.2018 
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Aluehallintovirasto 18.6.2013  

- Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten ja 

kouluyhteisöjen tarkastusten sekä neuvola-, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon henkilöstömitoituksen toteuttaminen Muonion 

ja Enontekiön kunnissa  

 

Kasperkoti 2.6.2013 

- Hoitovuorokausimaksujen korotus 

 

Käsivarren Seniorit ry 24.6.2013 

- Vanhusneuvostot ja vanhuspalvelulaki-koulutus 

 

ELY 23.8.2013 

- Aikataulujen muuttuminen 

 

SaKaste 14.8.2013 

- Kutsu päätösseminaariin 20.9.2013 Inariin 

 

Käsittely:   

Lautakunnalle tiedotettiin myös Vanhuslain toimeenpanokoulutuksesta 

Rovaniemellä 23.9.2013, Sakaste-hankkeen päätös seminaarista 

20.9.2013 Inarissa sekä Saamelaiskäräjien kokoonkutsumasta 

saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä 

uudistuvissa rakenteissa koskeva seminaari 19.9.2013, sekä 

päihdehuoltohankkeen ja vanhustenhuoltolain toimeenpanohankkeen 

alkamisesta. 

 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. 

 


