
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  9.4.2013 klo  16.00 - 18.25 

 

Kokouspaikka Luppokoti  

 

 

Saapuvilla 

olleen jäsenet Leena Palojärvi  phj 

          Outi Kurkela               vpj 

Artturi Alatalo  j 

          Ulla Keinovaara            j 

  Ari Mäkitalo  j 

  Janne Näkkäläjärvi          vj 

  Timo Tyrväinen   vj 

  Miliza Kimmel   vj 

   

   

 

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Mikko Kärnä                kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja  

   

 

Asiat  § 39 - 52 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus  

Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus   

Miliza Kimmel  Outi Kurkela  

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Perusturvaltk. 39 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 40 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös:  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miliza Kimmel ja Outi Kurkela. 
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Perusturvaltk. 41 § LUPPOKODIN JA KOTIPALVELUN TOIMINTA 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esittelee Luppokodin, 

asumispalveluyksikkö Ounasmajojen sekä kotipalvelun toimintaa 

yhdessä henkilöstön kanssa.  

 

Käsittely: Asiantuntijoina paikalla olivat kuultavana vastaava 

hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo, kodinhoitaja Elina Keskitalo ja 

hoitaja Tuija Parviainen.  

Eira-Keskitalo esitteli Luppokodin ja kotipalvelun toimintaa.   

Tuija Parviainen esitteli tekemänsä yhteenvedon Luppokodin 

henkilöstön työajan käytöstä ASpan, Ounasmajojen, Hetanrannan ja 

Ounasmajojen asukkaiden palveluihin sekä lääkekaapin hoitoon.    

 

Keskustelussa esille nousivat matkailija-päivystysasiakkaat. Esillä 

oli tarve selvittää, voisiko heitä ohjata terveyskeskuspäivystykseen 

Luppokodin sijasta, koska Luppokodin palveluista ei peritä tai 

voidaanko kehittää tapa periä maksu ulkopaikkakuntalaisilta 

päivystysasiakkailta.  

 

 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________9.4.2013__________________ 4 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2013  

 

                                    

Perusturvaltk. 42 § HETAN KOTIPALVELUN KIRJE KOSKIEN KOTIPALVELUN 

HENKILÖSTÖRESURSSOINTIA 

 

Kotipalveluhenkilöstön kirje esityslistan oheismateriaalina.  

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo sekä Hetan kotipalvelutiimin edustaja ovat 

asiantuntijoina kuultavana kokouksessa.  

 

Ehdotus:  

Kirje merkitään tiedoksi. Henkilöstöresursointiin palataan 

tarvittaessa vv. 2014 - 2016 talous- ja toimintasuunnitelman 

käsittelyn yhteydessä. 

 

Kotipalvelun resurssien mahdollisimman tarkoituksenmukaista käyttöä 

on tarkoitus kehittää myös ”Ikäihminen toimijana” Vanhuspalvelulain 

toimeenpanoa Pohjois-Suomessa 1.7.2013 - 31.10.2014 hankkeessa, sen 

kiireen kesytysosiossa, mikäli lautakunta sitoutuu 

kehittämishankkeeseen.   

 

Käsittely: 

Kodinhoitaja Elina Keskitalo ja vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo olivat asiantuntijoina kuultavina asian käsittelyn ajan.  

Kodinhoitaja Elina Keskitalo poistui kokouksesta asian esittelyn 

jälkeen.  

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo kertoi että Hetan tiimiin on pystytty 

toukokuun loppuun saakka laatimaan sellaiset työvuorolistat, että 

viikonloppuisin Ounasmajoilla työskentelee aamuvuorossa kaksi 

henkilöä. Asia on siis kunnossa toukokuun loppuun saakka.  

 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi. Asia järjestyksessä toukokuun loppuun saakka.  

Asiaa tarkastellaan uudelleen kesäkuussa.  
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Perusturvaltk. 43 § SAIRAANHOITAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA  

 

Ehdotus: Annetaan kokouksessa. 

 

Käsittely: Todettiin, ettei määräajassa ole saapunut yhtään 

hakemusta. Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että 

virka julistetaan uudelleen haettavaksi niin että myös keväällä 

valmistuvat sairaanhoitajat voivat hakea viransijaisuutta.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan viransijaisuus julistetaan uudelleen haettavaksi 

siten että hakuaika päättyy kesäkuun alussa.   

Viranhaltijapäätöksillä viransijaisuus tulee yrittää saada täytettyä 

väliaikaisesti. 
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Perusturvaltk. 44 § KODINHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 30.11.2013 SAAKKA 

 

Ehdotus: Annetaan kokouksessa.  

 

Käsittely: Sosiaalisihteeri totesi kokouksessa, että määräajassa 

sijaisuutta ovat hakeneet pätevyysvaatimukset täyttävinä 

kodinhoitaja Helena Isotalus ja lähihoitaja Katariina Laakso. 

Vastaava hoitaja ja sosiaalisihteeri ovat haastatelleet hakijat; 

Katariina Laakson Luppokodilla ja Helena Isotaluksen puhelimitse. 

Sosiaalisihteeri esitti ehdotuksenaan kokouksessa, että Katariina 

Laakso valitaan, varalle Helena Isotalus. Koeaika 4 kuukautta.  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli kokouksessa 

kuultavana asian esittelyn ajan. Satu-Marja Eira-Keskitalo poistui 

kokouksesta asian esittelyn jälkeen.  

 

Päätös: 

Kodinhoitajan sijaiseksi 30.11.2013 saakka valittiin Katariina 

Laakso, varalle Helena Isotalus. Noudatetaan neljän kuukauden 

koeaikaa.  
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Perusturvaltk. 45 § TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISUUNNITELMA  

2013 - 2016  

 

Lapin sairaanhoitopiiri pyytää kuntaa ilmoittamaan 15.5.2013 

mennessä kannattaako Enontekiön kunta terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman hyväksymistä. 

 

Kannanottopyyntö, perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän 

pöytäkirjanote 20.3.2013 3 §, sekä ohjausryhmän hyväksymä 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013 - 2016 esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Järjestämissuunnitelma on tarkoitus tarkistaa jo vuonna 2014. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle että Enontekiön 

kunta ilmoittaa kannattavansa esitetyn terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman hyväksymistä.  

 

Päätös: 

Esityksen mukaan.  

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo poistui kokouksesta asian käsittelyn 

jälkeen. 
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Perusturvaltk. 46 § ”IKÄIHMINEN TOIMIJANA- VANHUSPALVELULAIN 

TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 1.7.2013- 31.10.2014 KOSKEVA 

KEHITTÄMISHANKE 

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus esittää kunnalle 

sitoutumista hankkeeseen sekä sitoutumista kuntarahoitusosuuteen 

hankkeen hakijalle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle 

korkeintaan seuraavasti: 

vuonna 2013 2 613 €. 

vuonna 2014 4 356 €  

Yhteensä 6 969 €. 

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kirje asiasta sekä 

hankesuunnitelma esityslistan oheismateriaalina. 

 

Omarahoitusosuuteen ei ole varauduttu talousarvion 

laadintavaiheessa.  

 

Hankkeessa kehitettävät asiat tukevat Enontekiön vanhustenhuollon 

kehittämistä Ikälain edellyttämäksi asiakaskeskeiseksi 

kokonaisuudeksi huomioiden taloudellinen ja toiminnallinen 

tehokkuus. Enontekiön osalta yli 75-vuotiaiden määrä tulee nousemaan 

erityisen nopeasti 10 vuoden kuluttua. Kustannukset tulevat silloin 

nousemaan huomattavasti jos työn tuottavuutta ja vaikuttavuutta ei 

saada nousemaan.  

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta sitoutuu ”Ikäihminen toimijana ” 

vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa 1.7.2013 - 

31.10.2014 hankkeen toteuttamiseen. Perusturvalautakunta sitoutuu 

kuntaosuuden maksamiseen.   

 

Hankkeelle avataan kustannuspaikka hallinnon tulosalueelle. Varat 

kuntaosuuteen siirretään talousarvioraamista siten että Sosiaalityön 

tulosalueelta siirretään 45 % ja Kotipalvelun tulosalueelta 45 % ja 

Luppokodin tulosalueelta 10 %.   

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 47 § SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 

2012 

 

Laki Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Lain 24 §:n mukaan 

sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita lain 

soveltamiseen liittyvissä asioissa, neuvoa asiakasta muistutuksen 

tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin 

asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata 

asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä 

selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 

 

Enontekiön sosiaaliasiamieheksi on nimetty Sanja Uusikartano. 

 

Sosiaaliasiamiehen toimintakertomus toiminnastaan vuonna 2012 

esityslistan oheismateriaalina.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta merkitsee toimintakertomuksen tiedoksi.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 48 § LUPPOKODIN PÄIVÄLLISASTIOIDEN PESU  

 

Luppokodin keittiön toiminnasta vastaa Enontekiön keskuskeittiö.  

Pulmaksi on muodostunut päivällisastioiden peseminen. 

Terveystarkastaja on edellyttänyt, että päivällisastiat on pestävä 

joka päivä heti päivällisen jälkeen, n. klo 18.00 - 19.00. 

Keskuskeittiössä ei ole henkilökuntaa työssä tuohon aikaan. 

Luppokodissa työskentelee tuohon aikaan kolme hoitajaa, joiden 

työtehtäviin päivällisastioiden pesua ei voida sisällyttää. 

 

Syyslukukaudella 2012 yläasteen 9-luokkalaiset pesivät tiskit 

luokkaretkikassan hyväksi. 

 

Vuonna 2013 ei ole päivällisastioiden pesuun löydetty ratkaisua. 

Palkattavaa henkilöä ei ole löydetty kyselemällä eikä asiaan ole 

keksitty muutakaan ratkaisua. Kyseessä on n. tunnin kestävä työ, 

joka olisi tehtävä päivittäin n. 18.00 jälkeen.  

 

Terveystarkastajan tarkastuskertomus 31.1.2013 esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta pyytää päivällisastioiden pesemisestä 

tarjouksia; pesu voidaan ostaa toimeksiantona tai tehtävään voidaan 

palkata henkilö/henkilöitä. Asiasta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla, 

ilmoituspaikoilla sekä Enontekiön Sanomissa.  

 

Koko Luppokodin ateriahuollosta astiahuoltoineen valmistellaan 

tarjouspyyntö 1.1.2014 alkaen.   

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 49 § ESITTELY PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA  

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan asianomainen toimielin 

päättää esittelijästä tai esittelijöistä. Esittelijän ollessa poissa 

tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.  

 

Asiat päätetään lautakunnan kokouksessa viranhaltijan esittelystä. 

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus).  

Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen 

kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu 

ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava 

esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 

 

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta päättää että esittelijänä lautakunnan 

kokouksissa toimii sosiaalisihteeri, osastopäällikkö Annikki 

Kallioniemi ja hänen varahenkilönään toimii sosiaalityöntekijä Anne-

Maria Näkkäläjärvi.  

 

Tulosaluetta koskevien esitysten osalta esittelyssä ilmoitetaan myös 

tulosaluevastaavan kanta asiaan ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. 

Tarvittaessa tulosaluevastaava kutsutaan asiantuntijana kuultavaksi 

asian käsittelyn esittelyosuuteen.  

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 50 § ENONTEKIÖN SAIRAANKULJETUKSEN VALMIUSKORVAUKSEN 

KOROTTAMINEN 

 

Jussan Tupa Oy/ Enontekiön sairaankuljetus on esittänyt Enontekiön 

sairaankuljetuksen valmiuskorvauksen korottamista 1.1.2013 alkaen 

8000 € kuukaudessa. 

 

Siirtymäkauden 2012 - 2013 ajan terveydenhuoltolakiin perustuva 

ensihoidon ja ensivastetoiminnan siirtyminen Lapin 

sairaanhoitopiirin vastuulle ja ylläpidettäväksi, laskutetaan 

kuntakohtaisten sopimusten mukaisesti jäsenkunnilta 

erillislaskutuksena. Sairaanhoitopiiri maksaa sopimuksen mukaisen 

valmiuskorvauksen palveluntuottajalle ja laskuttaa sen edelleen 

kultakin jäsenkunnalta tai kansanterveystyön kuntayhtymältä. 

Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä laskuttaa 

puolestaan valmiuskorvauksen jäsenkunniltaan. Sairaanhoitopiiri voi 

palveluntuottajan esityksestä hyväksyä valmiuskorvauksen 

korottamisen, mikäli kunta tai kansanterveystyön kuntayhtymä 

tällaisen korotuksen hyväksyy. 

 

Muonio-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kirjanpitoon on 

Enontekiön sairaankuljetuksen kustannuksiksi vuodelta 2012 kirjattu 

yht. 162 658 €, josta summasta on Lapin sairaanhoitopiirille 

maksettu yhteensä 120 347,66 €. Loppuosa n. 40 000 € koostuu pääosin 

sairaankuljetusyrityksille maksetuista ja kuntayhtymän maksettavista 

sairaalasiirroista.  

 

Enontekiön sairaankuljetuksen korotusesitys tarkoittaa vuoden 2013 

osalta 96 000 € eli n. 80 % nousua sairaankuljetuksen 

valmiuskorvaukseen. Yhteensä sairaanhoidon valmiuskorvaus Enontekiön 

kunnan osalta tulee esitetyn korotuksen jälkeen v. 2013 olemaan n. 

216 000 €. Korotus aiheutuu työoikeuden ja työtuomioistuimen 

päätöksistä, joissa varallaolon ehtoja tiukennettu. 

 

Korotukseen ei ole varauduttu perusturvan talousarviossa. Korotuksen 

kattaminen talousarvion puitteissa on ilmeisen vaikeaa. Talousarvion 

todennäköinen ylityshakemus tuodaan käsiteltäväksi alkusyksystä kun 

ensimmäisen puolen vuoden toteutuma on selvillä.  

 

Enontekiön sairaankuljetuksen Petteri Niemen kanssa kunnanvirastolla 

12.3.2013 käydyn keskustelun perusteella ei ole mahdollista käyttää 

Sairaankuljetuksen henkilöstöä kunnan työhön työvuorojen aikana.  

 

Petteri Niemen viesti 19.3.2013, jossa hän selvittää korotustarpeen 

taustaa, esityslistan liitteenä.   LIITE 1   
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Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta esittää Enontekiön 

kunnanhallitukselle, että kunta hyväksyy kunnalta laskutettavan 

sairaankuljetuksen valmiuskorvauksen korottamisen 8000 € /kk aj. 

1.1.2013 – 31.12.2013.  

 

Perusturvalautakunta toteaa kunnanhallitukselle, että se 

todennäköisesti joutuu hakemaan ylitysoikeutta perusturvalautakunnan 

menoihin varattuun määrärahaan valmiuskorvauksen korotuksen vuoksi.  

 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen esityksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 51 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 2.4.2013 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja 

- saamenkielenkehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 
Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 82 § 22.1.2013 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 

mukaisen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asettaminen 

  

Enontekiön kunnanhallitus 

- Ohje 30.5.2011 Tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 1.5.2011 

lukien  

 

Enontekiön tarkastuslautakunta 

- 11 § 22.3.2013 Lautakunnan tietojensaantioikeus ja jäsenille 

säännönmukaisesti toimitettavat asiakirjat 

 

Aluehallintovirasto 31.12.2012  

- Lapin alueen sosiaalialan yhteistyöryhmän täydentäminen 

 

Aluehallintovirasto 16.1.2013  

- Lapin alueellisen pandemiavalmiustyöryhmän kokoonpano 

 

Aluehallintovirasto 19.2.2013  

- Lapin alueen kuntien kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien tietojen 

päivittäminen 

 

Aluehallintovirasto 8.3.2013  

- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun määrärahan käytöstä vuonna 2013 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 52 § KEHITYSVAMMAISTEN ATERIOIDEN HINNAT 

 

Edunvalvoja Marita Toivanen on lähettänyt maaliskuussa kirjeen, jossa 

pyytää kuntaa tarkistamaan kehitysvammaisilta asiakkailta perimiään aterian 

hintoja. 

Erityishuollosta voidaan periä maksuja sosiaali- ja terveyshuollon 

asiakasmaksulain 4 §:n 2 kohdan mukaan ja erityishuoltolain 43 §:n mukaan. 

Asiakasmaksulain mukaan kehitysvammaisen henkilön erityishuolto ja 39 §:n 

mukainen kuljetus ovat maksuttomia asiakkaalle. 

Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat kehitysvammaisuuden vuoksi 

tarvittavat palvelut ja tukitoimet esim. asumisen järjestäminen sekä 

yksilöllinen hoito ja muu huolenpito. Henkilölle järjestettävissä 

palveluissa voidaan periä ylläpitomaksua siltä osin, kun palvelut ja 

tukitoimet järjestetään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai 

erityishuollon tarpeesta. Myös normaalisuusperiaatteen toteuttaminen 

edellyttää maksun perimistä.  

Korkein hallinto-oikeus on antanut purkupäätöksen 23.2.2011 (2531/2/09) ja 

hallintoriitapäätöksen 23.2.2011 (3714/2/08) sekä Rovaniemen hallinto-

oikeus joulukuussa 2010 useita ratkaisuja valituksiin kehitysvammaisten 

asiakasmaksuista. Rovaniemen hallinto-oikeuden ja KHO:n ratkaisuissa on 

katsottu, että ateria- ja pyykinpesupalvelujen asiakasmaksuihin ei voida 

sisällyttää maksuttomaksi säädetyn palvelun osuutta, kuten työn ja 

kuljetuksen osuutta silloinkaan, kun palvelut hankitaan ryhmäkodin tai 

asuntolan ulkopuolelta. Kyse on ollut kehitysvammaiselle henkilölle 

asiakasmaksulain 4 §:n 2 kohdan perusteella annettavasta maksuttomasta 

kehitysvammaisen erityishuollosta. 

Emäntä Seija Keskitalolta olen pyytänyt laskelman aterioiden hintojen 

koostumisesta. Kun aterian hinnasta otetaan pois henkilöstökulut, jää 

aterian hinnaksi 2,01 €. Kuljetukset on hoitanut talonmiesrengas ja ne 

kulut on sisällytetty Hyrylältä perittäviin talonmieskustannuksiin eikä 

niitä ole peritty asiakkaalta. 

Ohjaajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää asiakasmaksulain 4 §:n 2 

kohdan perusteella kehitysvammaisilta asiakkailta perittävän ruuan hinnaksi 

emäntä Seija Keskitalon laskelman mukaan 2,01 € 1.3.2013 alkaen. Hinta ei 

sisällä henkilöstökuluja eikä matkakustannuksia.  

Sosiaalisihteerin ehdotus: Ohjaajan ehdotuksen mukaisesti.   

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25 


