
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  8.6.2016 klo  14.00-15.20 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla 

olleen jäsenet Leena Palojärvi       phj(poistui § 54 ajaksi) 

          Outi Kurkela               vpj 

Jaakko Alamattila   j 

Artturi Alatalo   j 

          Lydia Heikkilä              j 

          Ulla Keinovaara             j 

  Ari Mäkitalo   j 

  Miliza Kimmel  vj 

   

   

   

Muut saapuvilla 

olleet  Anne-Maria Näkkäläjärvi esittelijä- 

     pöytäkirjanpitäjä 

Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja   

Miia Ahlholm  sosiaaliohjaaja 

 

Asiat  § 43 - 54 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Anne-Maria Näkkäläjärvi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Jaakko Alamattila  Miliza Kimmel 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________8.6.2016_________________ 2 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2016 

 

                                    

Asialista: 

 43 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 44 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 45 § Ateriamaksujen korottaminen 

 46 § Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen  

      kuljetuspalvelusopimuksen jatkaminen taksiautoilija 

      Sirkka Kurun kanssa 

 47 § Kodinhoitajan toimen täyttäminen, toistaiseksi voimassa oleva  

      työsuhde 

 48 § Kodinhoitajan osa-aikaisen (50 %) toimen täyttäminen 

 49 § Määräaikaisen kodinhoitajan toimen täyttäminen,  

      31.12.2016 asti 

 50 § Kotipalvelun Hetan tiimin toimisto- ja sosiaalitilojen  

      määräaikainen uudelleenjärjestely 

 51 § Perusturvalautakunnan talousraami vuodelle 2017 

 52 § Tiedoksi saatettavat asiat  

 53 § Määräaikaisen lähihoitajan työsopimussuhteisen toimen  

      täyttäminen Luppokodissa 

 54 § SámiSoster ry:n pyyntö järjestötyöntekijän kunnanviraston  

      työhuoneen vuokran alentamisesta 
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Perusturvaltk. 43 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 44 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN 

VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan ja toimimaan kokouksen ääntenlaskijoina. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko 

Alamattila ja Miliza Kimmel. 
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Perusturvaltk. 45 § ATERIAMAKSUJEN KOROTTAMINEN 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää korottaa kotipalvelun tukipalveluna 

myönnettäviä ateriapalveluja 1.7.2016 alkaen siten, että asiakkailta 

peritään sivistyslautakunnan päättämä ateriahinta. Ateriapalvelun 

asiakashinnat peritään 1.7.2016 alkaen myös erityishuollon piirissä 

olevilta asiakkailta.  

Toimintakeskus Hyrylässä peritään 1.8.2016 alkaen 

sivistyslautakunnan päättämä ateriahinta.  

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Luppokodin asukkaiden 

aterioiden hinnan kallistumisen.   

 

Esittely:  

Sivistyslautakunta on päättänyt korottaa keskuskeittiön aterioista 

perittäviä hintoja 3 %. Sivistyslautakunnan päätös liitteineen 

esityslistan oheismateriaalina. 

 

Enontekiön perusturvalautakunta päätti 9.4.2013 että Laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta mukaisessa erityishuollossa 

olevilta ei voida periä ateriahinnassa olevaa työn osuutta. Päätös 

tehtiin Korkeimman hallinto-oikeuden v. 2011 antaman ratkaisun 

perusteella. 

 

Myöhemmin Korkein hallinto-oikeus on linjannut 22.12.2014/3986 

KHO:2014:186), että niissä tapauksissa joissa kehitysvammahuollon 

asiakkaan erityishuoltoon sisälly asiakkaan ohjausta ruuanlaitossa, 

ateriapalvelujen maksulliseen ylläpito-osaan kuuluvat paitsi ruuan 

valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet myös ruuan valmistamisesta 

sekä säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksun 

perusteena oleviin kustannuksiin, jotka asiakkaalta voidaan periä, 

kuuluvat myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, 

energian ja kuljetusten käyttämisestä.  

 

Kunnat ovat pääsääntöisesti alkaneet periä erityishuollon piirissä 

olevilta ateriamaksuhinnat, jotka sisältävät myös työn osuuden. 

  

Tiedoksi: 

Merja Korkalo, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Miia Ahlholm, 

ateriapalveluasiakkaat 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus
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Perusturvaltk. 46 § VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN 

MUKAISEN KULJETUSPALVELUSOPIMUKSEN JATKAMINEN TAKSIAUTOILIJA SIRKKA 

KURUN KANSSA 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta jatkaa sopimusta Hetan alueen 

Vammaispalvelulain ja Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen 

tuottamisesta Sirkka Kurun kanssa aj. 1.8.2016 - 31.7.2018. 

 

Selostus: 

Enontekiön Kehitys Oy kilpailutti kuljetuspalvelut v. 2015.  

Vammaispalvelulain ja Sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin 

Hetan alueella jätti ainoana tarjouksensa Sirkka Kuru, joka 

kuitenkin sitoutui palveluntuottajaksi vain vuodeksi eli 31.7.2016 

saakka. Sirkka Kuru on ilmoittanut että hän voi jatkaa sopimusta.  

 

Tiedoksi: Sirkka Kuru, Sirpa Mannela, Miia Ahlholm, Annikki 

Kallioniemi, Hetan alueen kuljetuspalvelun asiakkaat 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus
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Perusturvaltk. 47 § KODINHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN, TOISTAISEKSI 

VOIMASSA OLEVA TYÖSUHDE 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta valitsi suoritetun äänestyksen jälkeen äänin 

viisi-yksi kodinhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 

Sirpa-Liisa Korvan. 

 

Käsittely:  

Kokouksessa lautakunta kävi keskustelua ajokortin tarpeellisuudesta 

kotipalvelutyössä ja todettiin että ajokortti on tarpeellinen, koska 

kotipalvelulla on asiakkaita Hetan alueella ja eri kylissä ja 

tasapuolinen ja järkevä työn ja ajankäytön suunnittelu edellyttävät 

että työntekijällä on mahdollisuus siirtyä autolla työkohteisiin.  

Kokouksessa Miia Ahlholm esitti ehdotuksenaan että 

perusturvalautakunta valitsee Sirpa-Liisa Korvan kodinhoitajan 

toimeen, koska Katariina Laaksolla ei ole hakuilmoituksessa 

edellytettyä ajokorttia. Ulla Keinovaara esitti Katariina Laakson 

valitsemista toimeen, koska Laaksolla on pitempi työkokemus. 

Suoritettiin lippuäänestys, jonka tuloksena Sirpa-Liisa Korva sai 

viisi ääntä ja Katariina Laakso yhden äänen. 

Kokouksessa todettiin että määräajan jälkeen on tullut Virpi Eskolan 

hakemus, jota ei myöhästymisen vuoksi oteta valinnassa huomioon. 

  

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kodinhoitajan toimi on ollut haettavana. Hakuilmoitus ja yhteenveto 

hakijoista esityslistan oheismateriaalina. 

 

Määräaikaan mennessä tointa ovat hakeneet lähihoitaja Sirpa-Liisa 

Korva ja lähihoitaja Katariina Laakso. Molemmat hakijat täyttävät 

koulutusvaatimuksen. Katariina Laaksolla on pidempiaikainen 

työkokemus kotipalvelutyöstä, mutta hänellä ei ole hakuilmoituksessa 

edellytettävää ajokorttia. 

 

Tiedoksi: 

valittu, toinen hakija, palkkasihteeri Riitta Ranta, Miia Ahlholm 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus
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Perusturvaltk. 48 § KODINHOITAJAN OSA-AIKAISEN (50 %) TOIMEN 

TÄYTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Asia käsitellään uudelleen elokuun kokouksessa. 

  

Sosiaaliohjaajan ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää jatkaa osa-aikaisen toimen hakuaikaa. 

Ensimmäisessä haussa määräaikaan mennessä tulleet hakemukset 

huomioidaan jatketun hakuajan päätyttyä. 

 

Käsittely: kokouksessa todettiin, että toimeen on tullut hakuajan 

päättymisen jälkeen Virpi Eskolan hakemus, jota ei myöhästymisen 

vuoksi oteta valinnassa huomioon. 

 

Selostus: 

Kodinhoitajan osa-aikainen (50 %) toimi on ollut haettavana. 

Hakuilmoitus ja yhteenveto hakijoista esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Määräaikaan mennessä osa-aikaista tointa on hakenut Päivi 

Tuulasvirta. Hakija täyttää tutkintovaatimuksen.  

 

Tiedoksi: 

hakijat 

 

Muutoksenhaku: 

oikaisuvaatimus



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________8.6.2016_________________ 8 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2016 

 

                                    

Perusturvaltk. 49 § MÄÄRÄAIKAISEN KODINHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN, 

31.12.2016 ASTI 

 

Päätös: 

Kokouksessa annetun sosiaaliohjaaja Miia Ahlhomin ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely:  

Kokouksessa sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm esitti ehdotuksenaan että 

perusturvalautakunta valitsee Katariina Laakson kodinhoitajan 

määräaikaiseen toimeen. Kokouksessa todettiin että määräajan jälkeen 

on tullut Virpi Eskolan hakemus, jota ei myöhästymisen vuoksi oteta 

valinnassa huomioon. 

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kodinhoitajan määräaikainen toimi on ollut haettavana. Hakuilmoitus 

ja yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaalina. 

 

Määräaikaan mennessä tointa ovat hakeneet lähihoitaja Sirpa-Liisa 

Korva ja lähihoitaja Rauni Katariina Laakso. Molemmat hakijat 

täyttävät koulutusvaatimuksen. Katariina Laaksolla on 

pidempiaikainen työkokemus kotipalvelutyöstä, mutta hänellä ei ole 

hakuilmoituksessa edellytettävää ajokorttia. 

 

Tiedoksi: 

valittu, hakijat, palkkasihteeri Riitta Ranta, Miia Ahlholm 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus
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Perusturvaltk. 50 § KOTIPALVELUN HETAN TIIMIN TOIMISTO- JA 

SOSIAALITILOJEN MÄÄRÄAIKAINEN UUDELLEENJÄRJESTELY 

 

Päätös: 

Asia siirrettiin esittelijä-pöytäkirjanpitäjä Anne-Maria 

Näkkäläjärven ehdotuksen mukaisesti käsiteltäväksi seuraavaan 

kokoukseen, johon mennessä Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm laatii 

tarkennetun esityksen erilaisista mahdollisista toimisto- ja 

sosiaalitilavaihtoehdoista ja vaihtoehtojen kustannuksista. 

 

Käsittely:  

Perusturvalautakunta keskusteli positiivisessa hengessä kotipalvelun 

Hetan tiimin omien sosiaalitilojen tarpeellisuudesta ja piti Hetan 

tiimin oman toimisto- ja sosiaalitilan olemassaoloa tärkeänä. 

Keskustelua käytiin mahdollisista muista toimisto- ja 

sosiaalitilavaihtoehdoista Ounasmajojen välittömässä läheisyydessä. 

Kokouksen kuluessa esittelijä-pöytäkirjanpitäjä Anne-Maria 

Näkkäläjärvi esitti, että asia siirretään käsiteltäväksi seuraavaan 

kokoukseen, johon mennessä Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm laatii 

lautakunnalle tarkennetun esityksen kotipalvelun Hetan tiimin 

toimisto- ja sosiaalitilojen järjestelyn erilaisista mahdollisista 

vaihtoehdoista ja niiden kustannuksista. 

 

Sosiaaliohjaajan ehdotus: 

Kotipalvelun Hetan tiimin toimisto- ja sosiaalitiloiksi otetaan 

määräaikaisesti käyttöön Ounasmajojen palveluasumisyksiköstä 

seuraavaksi vapautuva yksiö, mikäli vapautuneeseen yksiöön ei ole 

tarvetta sijoittaa palveluasumista tarvitsevaa asiakasta.  

 

Kustannukset yksiön määräaikaisesta käyttöönotosta 

kotipalveluhenkilöstön toimisto- ja sosiaalitilaksi vuositasolla 

olisivat 4728,00€ (vuokra 345,00€/kk, sähkö 25,00€/kk, vesi 

16,00€/kk). Kalustus toteutettaisiin ilman budjetointia. Yksiön 

määräaikainen käyttöönotto vähentäisi palvelutuotannosta yhden 

asunnon ohella määräaikaisesti kotipalvelun asiakasmaksutuloja yhden 

asiakkaan osalta.  

 

Selostus: 

Tiimityö, hyvä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, yhteistyö eri 

sidosryhmien kanssa sekä työn suunnittelu ja kehittäminen 

edellyttävät toimivia, asianmukaisia ja rauhallisia työtiloja. 

Toimivat, asianmukaiset ja rauhalliset työskentelytilat lisäävät 

työn suunnitelmallisuutta, sujuvuutta ja mielekkyyttä sekä oman työn 

arvostusta.  

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava 

työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. 

Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden 

vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.  Työnantajan on 
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huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat 

toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan 

organisaation kaikkien osien toiminnassa (työturvallisuuslaki, 2 

luku työnantajan yleiset velvollisuudet, 8§). 

 

Yhteistyö Luppokodin henkilöstön kanssa on tärkeää ja tarpeellista. 

Samassa tilassa olevat toimistotilat kuitenkin asettavat haasteita 

käytännön työhön. Tällä hetkellä kotipalvelulle on osoitettu 

toimistotilat Luppokodin toimisto- ja ruokailutilojen yhteyteen. 

Esimerkiksi samanaikainen asiakas/asukasraporttien pitäminen ja 

puhelinliikenne heikentävät tiedon siirtoa ja työrauhaa. Työpaikka- 

ja asiakaskokousten yhteydessä voidaan käsitellä asioita, joiden 

tulee pysyä oman työyksikön sisällä.  Toimistotiloissa pitää pystyä 

säilyttämään kaikkia työn hoitamisen kannalta tarvittavia 

materiaaleja sekä välineitä.  

 

Määräaikainen kokeilu korjaisi samalla Hetan tiimin puutteellisten 

sosiaalitilojen tilanteen. Kotipalveluhenkilöstölle on osoitettu 

Luppokodin henkilöstön tiloista neljä henkilökohtaista pukukaappia. 

Hetan tiimissä työskentelee kahdeksan työntekijää sekä sijaisia. 

Luppokodin ja kotipalveluhenkilöstön yhteisessä käytössä on 

Luppokodilla kaksi wc:tä ja yksi suihku.  

 

Hetan tiimin kotipalveluhenkilöstö on tuonut pitkään esille 

puutteellisten toimisto- ja sosiaalitilojen työtä heikentävän sekä 

kuormittavuutta lisäävän vaikutuksen. Toimisto- ja sosiaalitilojen 

tulee olla mahdollisimman lähellä asiakkaita, koska Ounasmajojen 

palveluasumisyksikössä suurin osa kotipalvelun asiakkaista on 

runsaasti apua kaikissa päivittäistoiminnoissa tarvitsevia. 

Toimisto- ja sosiaalitilojen läheisyys tuo asiakkaille 

turvallisuutta ja mahdollistaa viiveettömän palvelun. Lisäksi 

kotipalvelutiimin oma tila lisää esimiehen läsnäoloa jota on 

toivottu. 

 

Aiemmin on ollut yhtenä vaihtoehtona toimisto- ja sosiaalitilojen 

järjestäminen kunnan virastotalolle. Vaihtoehto on koettu 

haasteelliseksi juuri asiakkaiden runsaan palvelutarpeen, välimatkan 

ja turvapuhelinhälytyksiin vastaamisen vuoksi. 

 

Lisäksi on keskusteltu asukkaiden varastotilan remontoinnista 

kotipalvelun toimisto- ja sosiaalitiloiksi. Kaikkien asuntojen 

varastotila on kakkostalon päädyssä. Varastotilan remontoinnin 

kokonaiskustannukset nousisivat huomattavasti suuremmiksi kuin yhden 

yksiön määräaikainen käyttöönotto. Varastotilojen remontoinnin 

lisäksi Ounasmajojen asukkaille tulisi rakentaa uusi varastotila 

jollakin ratkaisulla palveluasumisyksikön välittömään läheisyyteen.  

 

Tiedoksi: 

Miia Ahlholm 
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Muutoksenhaku: 

Asian valmisteluun liittyvä, ei oikaisuvaatimusta.
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Perusturvaltk. 51 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSRAAMI VUODELLE 2017 

 

Päätös: 

Muutetun ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta esittää 

yksimielisesti, että perusturvalautakunnalle varataan vuodelle 2017  

7 846 000 €. 

 

Käsittely: 

Esittelijä Anne-Maria Näkkäläjärvi muutti kokouksen aikana 

ehdotustaan siten, että Perusturvalautakunnalle varataan vuodelle 

2017  7 846 000 €, joka kattaa myös aiemmasta ehdotuksesta 

poisjääneet toimistosihteerin perusturvan hallintokuntaan 

siirtymisestä aiheutuvat palkkausmenot. Lautakunta kävi keskustelua 

talousraamin sisällöistä. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää että perusturvalautakunnalle varataan 

vuodelle 2017 7 810 000 €. 

Perusturvalautakunta esittää, että kunta omistajaohjauksella 

edellyttää, että Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 

Enontekiön maksuosuus alenee vähintään 50 000 € huolimatta 

psykiatrian voimavarojen mahdollisesta lisäyksestä.  

Sosiaalipalvelujen osalta raami ei sisällä omaishoidon tuen 

kriteerien kiristämistä ensimmäisen korvausluokan osalta. 

Omaishoidon tuen käyttö vähentää muiden kalliimpien palvelujen 

käyttöä jolloin ei ole taloudellisestikaan tarkoituksenmukaista 

puuttua omaishoidontukeen. Fysioterapeutin uutta tointa tai muita 

toimien lisäyksiä talousarvio ei sisällä.  

 

Investointiosaan esitetään varattavaksi Luppokodin ruokasalin 

lattian korjaus sekä henkilökunnan sosiaalitilojen edellyttämä 

muutostyö Luppokodilla.   

 

Selostus: 

Tilinpäätöstietojen mukaan perusturvalautakunnan nettomenot v. 2015 

olivat 8 209 914 €. Tästä sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan 

osuus 2 881 686 €. Tämä summa on kunnan päätöksillä välittömästi 

määrättävissä. Ympäristöterveydenhuollon v. 2015 menot olivat 

102 750 €. Perusterveydenhuollon eli Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän menot 2 335 945 € ja 

erikoissairaanhoidon menot 2 888 635 €. 

 

Erikoissairaanhoidon menot ”hypähtivät” eli nousivat 565 000 € 

verrattuna vuoteen 2014.   Menot v. 2014 olivat 

2 313 906 €, kun menot olivat v. 2015 2 888 635 €. Nimenomaan 

loppuvuoden laskut sairaanhoitopiirin omasta toiminnasta ja 

ostopalveluista olivat suuria. Erikoissairaanhoidon menojen nousun 

syyksi on arvioitu satunnainen vaihtelu pienessä väestöpohjassa. 

Erikoissairaanhoidon toteutuma v. 2016 ensimmäisen vuosikolmanneksen 
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aikana on ollut 770 905 € eli 34,25 % varatusta määrärahasta; 

2 261 000 €. Tämän perusteella v. 2016 toteutuma olisin 2 300 000 € 

eli olisi palattu vuotta 2015 edeltäneelle alemmalle tasolle. 

Kuitenkin v. 2015 nimenomaan alkuvuoden toteutuma ei poikennut 

talousarviosta, vaan loppuvuosi aiheutti ylityksen. 

Raamiehdotuksessa varaudutaan siihen että erikoissairaanhoidon menot 

olisivat v. 2017  

2 600 000 €. Ratkaisua puoltaa kunnan väestörakenne.  

 

Enontekiön kunnan taloustoimikunnan asettama työryhmä on työstänyt 

perusturvan raamiehdotusta. Työryhmä katsoi että sekä sosiaalitoimen 

että terveydenhuollon hankintojen tekemistä voidaan tehostaa niin 

että säästö on yhteensä n. 10 000 €. Edelleen työryhmä piti tärkeänä 

fysioterapeutin työpanoksen lisäämistä; ehdotuksena oli 

sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon yhteinen fysioterapeutin 

toimi. Pitkällä tähtäimellä ajateltiin, että fysioterapeutin uusi 

toimi toisi säästöä edistämällä sosiaalitoimen asiakkaiden ja 

kuntalaisten toimintakykyä sekä tehostamalla palvelutarpeen 

arviointia. Kulut fysioterapeutin toimesta olisivat olleet n. 50 000 

€ josta sosiaalitoimen osuus olisi ollut 25 000 €. Raamiesitys ei 

sisällä fysioterapeuttia, koska sitä ei pystytä rahoittamaan raamin 

sisältä. Sinänsä osa-aikaisen fysioterapeutin työpanoksen saaminen 

sosiaalitoimeen olisi ollut erittäin toivottavaa.  

 

Taloustyöryhmä katsoi, että omaishoidon tuessa voitaisiin jonkin 

verran tarkistaa alimman hoitopalkkioluokan kriteereitä siten, että 

edellytettäisiin sitovampaa hoidettavuutta jotta kunta solmisi 

omaishoidontukisopimuksen. Raami esitys sisältää omaishoidontuen 

määrärahan alentamisen 20 000 €. Omaishoidontuen määräraha vuodelle 

2016 on 207 580 €.  

 

Perusterveydenhuollossa yöaikaisen päivystyksen siirtyminen 

Keskussairaalaan aiheuttaa säästöä. Muonion vuodeosaston käyttö on 

jonkin verran vähentynyt. Perusterveydenhuollon työterveyshuollon 

taksoja korjataan niin että työterveyshuollon asiakasmaksut 

peittävät kustannukset. Toisaalta psykiatrian avosairaanhoitoon 

tarvitaan lisää resurssia, tarpeen on katsottu olevan ainakin yhden 

lisätyöntekijän verran kuntayhtymän alueelle.  

 

Kunta-alalle on neuvoteltu kilpailukykysopimus; työaika pitenee 24 

tuntia vuodessa, lomarahoja leikataan 30 % ja paikallista sopimusta 

edistetään. Lomarahojen leikkauksen vaikutus Enontekiön 

sosiaalitoimessa on n. 10 000 €. Kilpailukykysopimus alentaa myös 

kuntayhtymän menoja.  

 

Raamiesityksessä varauduttu siihen että sosiaalipalvelujen ja 

toimeentuloturvan menoja voidaan vähentää 50 000 € 

kilpailukykysopimuksen, omaishoidontuen kriteerien kiristämisen sekä 

hankintojen tehostamisen avulla.  
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Tiedoksi: 

Kunnanhallitus, tulosalueiden vastuuhenkilöt 

 

Muutoksenhaku: 

ei muutoksenhakua, asian käsittely kesken 
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Perusturvaltk. 52 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. Syyspäiville ilmoitetaan Outi Kurkela, Ulla 

Keinovaara ja Leena Palojärvi. Todettiin, että Liikavainion & Paakin 

tekemän opinnäytetyön ”Enontekiön haja-asutusalueilla asuvien 

ikääntyneiden toiveita asumisensa suhteen” sähköinen linkki 

laitetaan Enontekiön kunnan kotisivuille, josta se on sähköisesti 

luettavissa. Työ toimitetaan tulostettuna Enontekiön kirjastoon ja 

Karesuvannon terveysasemalle. 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 1.6.2016 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 122 § 9.5.2016 Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry; 

yhteistyösopimus 

- Khall 123 § 9.5.2016 Kodinhoitajan toimen perustaminen 

kodinhoitajan viran tilalle 

 

Enontekiön tekninen lautakunta 

- Tekn.ltk. 55 § 3.5.2016 Avustajakutsu ja 

kulunvalvontajärjestelmälaitteiston toimittajan valinta 

 

Valvira 26.4.2016 

- Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 

 

 Valvira 26.4.2016 

- Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 

 

Valvira 3.5.2016 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

 Valvira 3.5.2016 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta  

 

Valvira 12.5.2016 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

 Valvira 12.5.2016 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta  
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Aluehallintovirasto 4.5.2016  

- Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta; Enontekiön 

kunta  

 

Saamelaiskäräjät 11.5.2016 

- Valtionavustuksen maksaminen saamelaisten kotiseutualueen kunnille 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi vuonna 

2016 

 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 10.5.2016, jäsenkirje 

 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät Rovaniemellä  

8.- 9.9.2016 

 

Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi 10.- 11.6.2016 Rovaniemellä 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 26.5.2016 

- Kehitysvammalakiin on lisätty itsemääräämisoikeuden vahvistamista 

ja sen rajoittamisen edellytyksiä koskevat säännökset 

 

Liikavainio Elina & Paakki Sanna: ”Enontekiön haja-asutusalueilla 

asuvien ikääntyneiden toiveita asumisensa suhteen”. Opinnäytetyö 

Lapin AMK, Hyvinvointipalvelujen osaamisala, Vanhustyön 

koulutusohjelma, Geronomi, 2016. 
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Perusturvaltk. 53 § MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN 

TOIMEN TÄYTTÄMINEN LUPPOKODISSA 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Määräaikaiseen työsopimussuhteiseen lähihoitajan toimeen valitaan 

Minna Vaari ajalle 1.6.2016 – 31.12.2018. 

 

Selostus: 

Luppokodissa on ollut sisäisessä haussa auki määräaikainen 

työsopimussuhteinen lähihoitajan toimi ajalla 1.6.2016 – 31.12.2018. 

Sisäisessä haussa toimeen ilmoittautui ainoana hakijana, lähihoitaja 

Minna Vaari. Hän työskentelee tällä hetkellä 50 % vakinaisessa 

lähihoitajan toimessa Luppokodilla.  

Tiedoksi: 

valittu, palkkasihteeri Riitta Ranta 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 54 § SÁMISOSTER RY:N PYYNTÖ JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄN 

KUNNANVIRASTON TYÖHUONEEN VUOKRAN ALENTAMISESTA  

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Leena Palojärvi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi vpj Outi Kurkela. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta alentaa SámiSoster ry:n 

päihdetyöhanke Goikkanas- saamelaiset voimavarat päihdetyöhön 

hankkeen työntekijän työhuoneen vuokraa vuosille 2016-2018 siten, 

että perusturvalautakunta maksaa yli 100 €/kk ylittävän osuuden. 

Tuki maksetaan sosiaalitoimen hallintoon varattavasta määrärahasta. 

 

Selostus: 

SámiSoster ry:n kirje esityslistan oheismateriaalina. 

Enontekiön kunta ei ole vielä linjannut järjestöjen avustamista, 

mutta asia on työn alla. Enontekiön perusturvalautakunta osallistuu 

SámiSoster ry:n ”Birgen ruovttus – pärjään kotona ” toiminnan 

kuluihin maksamalla kuntaosuutena työhuoneen kulut ja eräitä 

toimistokuluja (toteutuma v. 2015 1417,52 €).  

Perusturvalautakunta toimii yhteistyössä SámiSoster ry:n kanssa 

päihdetyöhankkeessa Goikkanas- saamelaiset voimavarat päihdetyöhön. 

Toiminta on sosiaalista kuntoutusta päihdetoipujille sekä ennalta 

ehkäisevää toimintaa.  

 

Tiedoksi: 

SámiSoster ry.  

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus  

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20 

 

 


