
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  7.3.2017 klo  16.00 -18.00 

 

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 

   

   

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja   

  Miia Ahlholm  sosiaaliohjaaja § 23-32 

 

Asiat  § 23 – 38 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Lydia Heikkilä  Jaakko Alamattila 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

 23 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 24 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 25 § Saamenkielisen lähihoitajan toimen täyttäminen 

 26 § Kodinhoitajan toimen määräaikainen sijaisuus ajalle 13.3.-  

      31.12.2018. Sijaisuus osa-aikainen, 60 % työajalla 

 27 § Lähihoitajan määräaikainen sijaisuus Luppokodissa aj. 

      13.3.2017- 31.12.2018   

 28 § Lähihoitajan määräaikainen sijaisuus Luppokodissa aj.    

      13.3.2017- 31.8.2017 

 29 § ”Yhdessä toimien – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja 

      hyvinvointia saamelaisalueelle”-hanke. Hanketyöntekijän  

      määräaikaisen toimen perustaminen, ja haettavaksi  

      julistaminen, kustannuspaikka ja ohjausryhmän jäsenen  

      nimeäminen 

 30 § Perushoitaja Armi Kulmalan irtisanoutuminen 

 31 § Lähihoitajan toimen haettavaksi julistaminen ja täyttäminen 

 32 § Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi (2017 - 2018) ohjelmaan  

      hakeminen 

 33 § Palvelurakennesuositukset 

 34 § Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon  

      valinnanvapauslainsäädännöksi 

 35 § Työhönvalmentaja Tanja Elsasen työsuhde 

 36 § Toimintakertomus vuodelta 2016 

 37 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 38 § Selvityksen tekeminen perusterveydenhuollon järjestämisestä     

      Muonion ja Enontekiön kunnissa
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Perusturvaltk. 23 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätös ehdotuksen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 24 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jaakko Alamattila ja Lydia 

Heikkilä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________07.03.2017_________________ 4 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2017  

 

                                    

Perusturvaltk. 25 § SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm oli asiantuntijana kuultavana asian 

esittelyn ajan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää, että hoiva-avustaja Anni-Marja 

Vanhapiha jatkaa työsopimussuhteisessa toimessa 31.3.2018 saakka. 

 

Selostus: 

Enontekiön kuntaa on perustettu toistaiseksi voimassa oleva 

saamenkielinen lähihoitajan toimi. Kelpoisuusehtona on Laki 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 8 § 

mukainen kelpoisuus; sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja 

sujuva saamenkielen taito. Enontekiön kunnalle on Saamelaiskäräjät 

myöntänyt saamenkielisten palvelujen turvaamiseen osoitettua 

valtionavustusta ko. toimintaan.     

Em. kelpoisuuslain mukaan; ”Jos sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön tehtävään ei saada henkilöä, jolla on säädetty 

kelpoisuus, tehtävään voidaan ottaa enintään vuoksi henkilö, jolla 

suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset 

tehtävän hoitamiseen.  

Anni-Marja Vanhapiha on toiminut tehtävässä, määräaikaisilla 

päätöksillä, 8.1.2013 alkaen. Hän käyttää työssään saamenkieltä ja 

on saavuttanut toiminnassaan asiakkaiden ja työtovereiden 

luottamuksen. Hän on lupautunut jatkamaan toimessa.   Kun toimi on 

ollut haettavana siihen ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttäviä 

hakijoita. Ei ole tiedossa että saatavilla olisi saamenkielisiä 

lähihoitajia. Täten toimen haettavaksi julistaminen ei ole 

tarkoituksenmukaista. 

 

Tiedoksi: 

Anni-Marja Vanhapiha, Miia Ahlholm, palkkasihteeri. 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus   
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Perusturvaltk.  26 § KODINHOITAJAN TOIMEN MÄÄRÄAIKAINEN SIJAISUUS 

AJALLE 13.3.2017 – 31.12.2018. SIJAISUUS ON OSA-AIKAINEN, 60 % 

TYÖAJALLA. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Tehtävään valittiin Tanja Harju. Päätettiin 

neljän kuukauden koeajasta. 

 

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi esitti, että määräaikaiseen 

tehtävään valitaan Tanja Harju. Päätetään neljän kuukauden 

koeajasta. 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm oli asiantuntijana kuultavana 

kokouksessa asian esittelyn ajan.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus:  

Määräaikainen kodinhoitajan toimen sijaisuus on ollut haettavana.   

Hakuilmoitus on esityslistan oheismateriaalina.  

Määräaikaan mennessä määräaikaista tehtävää hakivat Tanja Harju, 

Katariina Laakso ja Anni-Marja Vanhapiha. Hakijoista Katariina 

Laakso täyttää kelpoisuusehdon koulutuksen osalta, mutta hänellä ei 

ole edellytettyä ajokorttia. Yhteenveto hakemuksista esityslistan 

oheismateriaalina. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

Yhdistelmä hakemuksista esityslistan oheismateriaalina. Hakemukset 

ovat nähtävänä kokouksessa.  

Tiedoksi: 

Hakijat, palkkasihteeri, sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus  
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Perusturvaltk. 27 § LÄHIHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN SIJAISUUS 

LUPPOKODISSA AJ. 13.3.2017 - 31.12.2018 

 

Päätös:  

Lähihoitajan sijaisuuteen valittiin aj. 13.3.2017 - 31.12.2018 

Katariina Laakso. Noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa että sijaisuuteen valitaan 

lähihoitaja Katariina Laakso. Noudatetaan neljän kuukauden työaikaa.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

Selostus: 

Määräaikainen lähihoitajan sijaisuus Luppokodissa aj. 13.3.2017 - 

31.12.2018 on haettavana 27.2.2017 mennessä. 

Hakuilmoitus on esityslistan oheismateriaalina.  

Määräaikaan mennessä määräaikaista tehtävää hakivat Vappu 

Kelottijärvi, Anita Pasanen, Katariina Laakso, Sirpa Liimatainen. 

Hakijoista Katariina Laakso, Sirpa Liimatainen täyttävät 

kelpoisuusehdon.  

Yhdistelmä hakemuksista esityslistan oheismateriaalina. Hakemukset 

ovat nähtävänä kokouksessa.  

Tiedoksi: 

Hakijat, palkkasihteeri, Luppokodin vastaava hoitaja 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 28 § LÄHIHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN SIJAISUUS 

LUPPOKODISSA AJ. 13.3.2017 - 31.8.2017 

 

Päätös:  

Lähihoitajan määräaikaiseen sijaisuuteen, ensisijainen 

sijoituspaikka Luppokoti, valittiin lähihoitaja Sirpa Liimatainen. 

Sijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.  

 

Käsittely: Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi esitti kokouksessa 

ehdotuksenaan että sijaisuuteen valitaan Sirpa Liimatainen.  Ulla 

Keinovaara esitti että sijaisuuteen valitaan Vappu Kelottijärvi. 

Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys. Kukin 

lautakunnan jäsen kirjoittaa äänestyslippuun sen henkilön nimen 

jonka haluaa tulevan valituksi sijaisuuteen. Pöytäkirjan tarkastajat 

toimivat äänten laskijoina. Äänestysesitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä Sirpa Liimatainen sai 5 

ääntä ja Vappu Kelottijärvi yhden äänen. Puheenjohtaja totesi että 

Sirpa Liimatainen on tullut valituksi sijaisuuteen.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

Selostus: 

Määräaikainen lähihoitajan sijaisuus Luppokodissa aj. 13.3.2017 - 

31.8.2017 on haettavana 27.2.2017 mennessä. 

Hakuilmoitus on esityslistan oheismateriaalina.  

Määräaikaan mennessä määräaikaista tehtävää hakivat Vappu 

Kelottijärvi, Anita Pasanen, Sirpa Liimatainen ja Anni Juopperi. 

Hakijoista Sirpa Liimatainen ja Anni Juopperi täyttävät 

kelpoisuusehdon.  

Yhdistelmä hakemuksista esityslistan oheismateriaalina. Hakemukset 

ovat nähtävänä kokouksessa.  

Tiedoksi: 

Hakijat, palkkasihteeri, Luppokodin vastaava hoitaja 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 29 § ”YHDESSÄ TOIMIEN – Osallisuutta, 

yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle ” –HANKE, 

HANKETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN, JA HAETTAVAKSI 

JULISTAMINEN, KUSTANNUSPAIKKA JA OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN  

 

Päätös:  

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan. Ohjausryhmään nimettiin 

Annikki Kallioniemi. 

 

Käsittely: 

Todettiin että hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen.  

 

Ehdotus: 

1.Perusturvalautakunta perustaa määräaikaisen hanketyöntekijän 

toimen ESR-hankkeeseen ”Yhdessä ” aj. 1.3.2017 - 31.8.2018. 

Hanketyöntekijä työskentelee hankkeessa ERS-rahoitessa, ”Yhdessä 

toimien ” jonka hankkeen päätoteuttaja on Diakonia-

ammattikorkeakoulu.  

 

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva, sosiaalialalle 

suuntaava korkeakoulututkinto. Saamelaiskulttuurin tuntemus ja 

saamenkielen taito katsotaan eduksi. 

Palkkaus KVTES hinnoittelukohdan 04SOS050 ”Sosiaalihuollon vaativat 

ammattitehtävät ” mukaan. Hinnoittelukohdan alaraja on 1.2.2017 

alkaen 2196,92 € /kk.  

Työaika: Yleistyöaika 38 h 45 min /viikko. Toimipiste: Enontekiön 

kunnanvirasto.  

Hanketyöntekijän tehtävänä on, hankesuunnitelman mukaisesti, edistää 

työikäisten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteistyössä 

Diakonia-ammattikorkeakoulun, saamelaisalueen seurakuntien ja 

Utsjoen kunnan sekä Enontekiön alueella toimivien järjestöjen 

kanssa. Työmuotoina hankkeessa ovat mm. etsivä työ, ryhmätoiminnat 

ja verkostotyö.   Hankkeessa luodaan vaikuttavia työmuotoja, 

kehitetään yhteistyötä sekä selkiinnytetään palvelupolkuja. 

 

Kunnan henkilöstöohjeen mukaisesti määräaikainen toimi julistetaan 

ensin kunnan sisäiseen hakuun ja mikäli sisäinen haku ei tuota 

tulosta, toimi laitetaan avoimeen hakuun.  

 

2.Päätösvalta henkilövalinnasta siirretään perusturvajohtaja Annikki 

Kallioniemelle.  Hakijat haastatellaan. Perusturvalautakunnan 

jäsenet voivat osallistua hakijoiden haastattelutilaisuuteen.  

 

3.Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka 31016 ”Yhdessä toimien 

”  , jolle varataan nettomääräraha 10 000 € , mikä määräraha 

siirretään kustannuspaikalta 031001 ”Sosiaalitoimen hallinto ”. 

 

4.Perusturvalautakunta nimeää jäsenen hankkeen ohjausryhmään. Esitys 

nimettävästä henkilöstä annetaan kokouksessa.  
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Jos hanke ei saa rahoituspäätöstä, päätöstä ei toteuteta. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan perusturvalautakunta on sitoutunut 

osatoteuttajaksi hankkeeseen ”Yhdessä toimien- Osallisuutta, 

yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle ”. Hankkeen 

päätoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu, joka on hakenut 

rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 

- 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ” Pohjois- Pohjanmaan Ely-

keskukselta. Puhelimitse saadun tiedon mukaan hanke on saamassa 

myönteisen rahoituspäätöksen, mikä päätös mahdollisesti on 

käytettävissä kirjallisena kokouspäivämäärään mennessä.  

 

Hankesuunnitelma nähtävänä sosiaalitoimistossa ja kokoustilassa.  

 

Tiedoksi: 

Kirjanpito, palkkasihteeri, ohjausryhmään valittava  

  

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 30 § PERUSHOITAJA ARMI KULMALAN IRTISANOUTUMINEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta myöntää Armi Kulmalalle eron perushoitajan 

tehtävästä 1.6.2017 alkaen vanhuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

Perusturvalautakunta kiittää Armi Kulmalaa tämän tekemästä 

arvokkaasta työstä ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä.  

 

Selostus: 

Luppokodin perushoitajan tehtävässä toimiva Armi Kulmala on 1.2.2017 

jättänyt ilmoituksen irtisanoutumista 1.6.2017 alkaen 

vanhuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

Tiedoksi: 

Armi Kulmala, Satu-Marja Eira-Keskitalo, palkkasihteeri 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 31 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA 

TÄYTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:   

Perusturvalautakunta päättää täyttää irtisanoutumisen vuoksi 

avoimeksi jäävän lähihoitajan, ensisijainen sijoituspaikka 

Luppokoti, toimen. Toimi julistetaan haettavaksi. 

 

Selostus:  

Lähihoitaja, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti, on 

irtisanoutunut ja toimi on jäämässä avoimeksi 1.6.2017 alkaen. 

Talousarvion käyttösuunnitelmassa varattu nykyisen henkilöstömäärän 

palkkaukseen määräraha.  

 

Tiedoksi: 

vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________07.03.2017_________________ 12 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2017  

 

                                    

Perusturvaltk. 32 § VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI  

(2017 - 2018) OHJELMAAN HAKEMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Keskustelun kuluessa kysyttiin onko kotipalvelulla voimavaroja 

ohjelman toteuttamiseen. Todettiin, että panostus asiakkaiden 

hyvinvointiin edistää kotona asumista ja täten vähentää palvelujen 

tarvetta.  

Miia Ahlholm oli läsnä kokouksessa asiantuntijana kuultavana asian 

käsittelyn ajan. Miia Ahlholm poistui kokouksesta asian käsittelyn 

jälkeen.  

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta päättää ilmoittautua 

kärkihankkeeseen ”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi (2017 - 2018) 

ehdolla että ohjelmaan saadaan yhteistyökumppaneita. 

Yhteistyökumppaniksi pyydetään kunnan muita hallintokuntia, Muonion-

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä, ja paikkakunnalla toimivia 

järjestöjä. Sosiaalitoimisto selvittää 16.3. mennessä onko 

yhteistyökumppaneita saatavissa ja mikäli on, hakemus jätetään.  

 

Perusturvalautakunta päättää että kunnan yhdyshenkilönä ohjelmassa 

toimii sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm tai hänen nimeämänsä 

kotipalvelun työntekijä.  

 

Selostus: 

Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta 

terveysliikunnan keinoin. Kunta voi ilmoittautua kärkihankkeeseen 

”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi ” tai hakea Voimaa vanhuuteen 

–mentorointiohjelmaan, mikä mentorointiohjelma on kolmivuotinen.   

Ohjelmajohtaja Elina Karvinen on lupautunut vierailemaan 

Enontekiöllä 27.3.2017 ja esittelemään ohjelmaa. Elina Karvinen on 

esittänyt, että kunta hakisi myös kolmivuotiseen mentorointiin mihin 

ohjelmaa valitaan noin 10 kuntaa. 

 

Ohjelmaa pyrkii edistämään kotona asuvien iäkkäiden liikuntaa. 

Pääosa ohjelman piiriin otettavista tulisi olla + 75-vuotiaita.  

 

Esityslistan oheismateriaalina Ikäinstituutin esite ”Kutsu kunnille; 

Voimaa vanhuuteen ”.  

 

Tiedoksi: 

Ikäinstituutti; Voimaa vanhuuteen ohjelma 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 33 § PALVELURAKENNESUOSITUKSET 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi. Kotipalvelussa harkitaan määräaikaisten 

palvelupäätösten lisäämistä, jotta palvelu ei jatku, kun asiakas on 

kuntoutunut.  

Perusturvalautakunta antaa suositukset tiedoksi myös Muonion-

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymälle. 

 

Selostus: 

Marraskuussa 2016 selvitettiin kaikkien kotipalvelun, 

kotisairaanhoidon, Luppokodin ja vuodeosaston asiakkaiden 

toimintakykyä RAVA-pisteytyksellä. 

 

Lapin Sote-Savotta –hankkeen työntekijä prosessivastaava Maija Valta 

esitteli tulokset ennen perusturvalautakunnan kokousta 24.1. 2017. 

Maija Valta lupautui tekemään selvityksen pohjalta suosituksen siitä 

miten palvelurakennetta voidaan kehittää Enontekiöllä. Suosituksen 

mukaan kotihoidossa tulisi seurata asiakkaan toimintakykyä. Palvelu 

tulisi päättää jos asiakas pystyy käyttämään normaalipalveluja. 

Suositus koskee erityisesti kotisairaanhoitoa.  Näin saadaan 

voimavaroja vapautettua paljon apua tarvitsevien kotihoitoon. 

Laitoshoidon osalta tulisi kysyntää vähentää, kehittämällä hoiva-

asumispalveluja.  Vallan Maija Vallan suositukset esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi: 

Miia Ahlholm, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymä 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 34 § LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOSIAALI-JA 

TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä olevan 

lausuntoesityksen. 

 

Selostus: 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät 

kunnalta lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon 

valinnanvapauslainsäädännöksi.  

Lausuntopyyntöasiakirjat esityslistan oheismateriaalina.  

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta; asia kesken 
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Perusturvaltk. 35 § TYÖHÖNVALMENTAJA TANJA ELSASEN TYÖSUHDE 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Tanja Elsasen kanssa solmitaan työsuhde Nuorten työpajan työhön 

valmentajana 31.12.2017 saakka. Perusteena määräaikaisuudelle on 

tulossa oleva maakuntauudistus, josta syystä on epäselvää miten 

Nuorisolain mukainen työpajatoiminta järjestetään Lapissa tulevina 

vuosina.  

 

Selostus: 

Enontekiön kunta on varannut määrärahan Nuorisolain mukaiseen 

työpajatoimintaan vuodelle 2017. Toimintaan on haettu 

valtionavustusta Lapin aluehallintoviranomaiselta. Enontekiön 

kunnanhallitus on siirtänyt Nuorisolain mukaisen työpajatoiminnasta 

vastaamisen Nuorisotoimelta perusturvalautakunnalle.  

Uuden nuorisolain (1285/2016) mukaisen työpajatoiminnan tehtävänä on 

valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, 

suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai 

muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajalla nuorelle tehdään 

henkilökohtainen valmennussuunnitelma yhdessä nuoren kanssa. 

Enontekiöllä nuorten työpaja toiminta toteutuu Tunturi-Lapin 

luontokeskuksessa sijaitsevassa Cafe Pulmusessa, Hiihtomaassa tai 

”seinätön paja” toimintana kunnan toimipisteissä tai yrityksissä 

nuoren kiinnostuksen mukaan. Kesällä toteutetaan ”Kesä-ympäristötyö 

”-työpaja johon otetaan myös KVTES:n mukaiseen kesätyöhön tulevia 

nuoria.  Nuorten työpajaan voidaan ottaa valmennukseen myös 

pitkäaikaistyöttömiä. Valtionavustuksen ehto on kuitenkin että yli 

puolet valmennettavista on alle 29-vuotiaita.  

Lapin aluehallintoviranomainen ei vielä ole tehnyt päätöstä 

valtionavustuksesta toimintaan vuodelle 2017. 

 

Tanja Elsanen on suorittanut työhön valmentajan 

erikoisammattitutkinnon.  

 

Suomessa valmistellaan aluehallintouudistusta sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluja koskevaa uudistusta. Epäselvää vielä on miten 

työttömyydenhoitoa koskevat velvoitteet jakautuvat maakunnan ja 

kunnan kesken lainsäädännön perusteella ja miten Lapin maakunnassa 

tehtäväjako toteutetaan. Lapin maakuntauudistusta valmisteleva Lapin 

liitto on päättänyt tiedustella kuntien kantaa siihen mitä 

vapaaehtoisia tehtäviä Lapin maakunta ottaa tehtäväkseen.  

 

Tiedoksi: 

Tanja Elsanen, palkkasihteeri 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus  
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Perusturvaltk. 36 § TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta antaa toimintakertomuksen toiminnastaan v. 2016 

kunnanhallitukselle tilinpäätöksen valmistelua varten. 

 

Selostus:  

Kunnanhallitus on antanut ohjeet tilinpäätöstietojen antamista 

varten.  Kunnanhallitus on pyytänyt selvitystä toiminnan ja talouden 

toteutumisesta sekä riskien hallinnasta.   

Kunnanhallituksen pyytämien tietojen lisäksi sosiaalitoimen 

tulosaluevastaavat ovat halunneet analysoida v. 2016 toimintaa 

tarkemmin vain sosiaalitoimen käyttöön jäävänä. Kotipalvelun osalta 

tällainen tarkempi kertomus annetaan kokouksessa.  

Sosiaalitoimen käyttöön jäävää kertomusosaa voidaan käyttää 

sosiaalitoimen arvioinnissa, taustamateriaalina erilaisiin 

kyselyihin vastatessa, perehdytykseen sekä sosiaalitoimen 

esittelyyn. Toimintakertomus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuohjetta, asia kesken.  
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Perusturvaltk. 37 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 1.3.2017 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön sivistyslautakunta 

- 12 § 31.1.2017 Nuorten työpajan siirto sosiaalitoimen alaisuuteen 

 

Valvira 6.2.2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus 

sairaankuljetusajoneuvojen muutoksista 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 31.1.2017 

- Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen 

sosiaali- ja terveydenhuoltoon 

 

Aluehallintovirasto 9.1.2017 

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta 2015 ja 2016 

 

Aluehallintovirasto 16.1.2017 

- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttämisestä vuonna 2017 

 

Saamelaiskäräjät 3.2.2017 

- Valtionavustuksen maksaminen saamelaisten kotiseutualueen kunnille 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi vuonna 

2017 

 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 3.12.2017 

- Jäsentiedote Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen jäsenille 

 

Lapin ensi- ja turvakoti  

- Sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen tilasto Enontekiö 1.1. – 

31.12.2016 

 

Lapin sairaanhoitopiirin ky 

- Lapin keskussairaalan toimintayksikössä laadittujen eReseptien 

uudistaminen 

 

Lapin sairaanhoitopiiri 

- Potilasasiamiehen toimintakertomus 2016 
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Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky 

- Hoitopäiväkäynnit vuonna 2016 

Todistus 20.1.2017 

- Neuropsykiatrinen valmentaja, Mira Keskitalo 

 

Enontekiön kunta 28.2.2017 

- Hyvän hallinnon noudattaminen Enontekiön kuntakonsernissa 

 

Kesäloman sijaisuudet Luppokodilla ja kotipalvelussa 
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Perusturvaltk. 38 § SELVITYKSEN TEKEMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON 

JÄRJESTÄMISESTÄ MUONION JA ENONTEKIÖN KUNNASSA  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Enontekiön perusturvalautakunta esittää Enontekiön 

kunnanhallitukselle seuraavaa: 

Enontekiön kunta hyväksyy selvityksen tekemisen 

perusterveydenhuollon siirrosta Lapin sairaanhoitopiirille. 

Perusturvalautakunta esittää, että selvityksen laadinnan 

ohjausryhmään nimetään Enontekiön sosiaalitoimen edustajina 

puheenjohtaja Leena Palojärvi, varajäsenenään varapuheenjohtaja Outi 

Kurkela sekä viranhaltijajäseneksi perusturvajohtaja Annikki 

Kallioniemi, varajäsen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi.  

Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus edellyttäisi että 

selvitykseen sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon integraation 

edistäminen valtakunnallisten linjausten mukaan. 

Saamenkielisten palvelujen järjestäminen tulee sisältyä 

selvitykseen. 

Saamelaisten itsehallintoa koskevien säädösten velvoitteet tulee 

huomioida selvitystä tehtäessä. Perusturvalautakunta esittää että 

Saamelaiskäräjien edustus kutsutaan ohjausryhmään tai muulla 

sovittavalla tavalla Saamelaiskäräjät osallistutetaan selvityksen 

tekemiseen ja sen käsittelyyn.   

 

 

Selostus:  

Enontekiön ja Muonion kunnan sekä Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän eräät johtavat luottamushenkilöt ja 

viranhaltijat ovat keskustelleet Lapin sairaanhoitopiirin johtajan 

ja talousjohtajan kanssa 28.2.2017. Keskustelussa pidettiin hyvänä, 

että selvitettäisiin olisiko hyödyllistä siirtää Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän hoitama perusterveydenhuolto Lapin 

sairaanhoitopiirin järjestettäväksi.  Selvityksen tekisivät 

hoitotyön johtajat Anneli Kultima, Sinikka Yliniemi ja Lapin 

sairaanhoitopiiristä selvityshenkilö Miia Palo 30.4.2017 mennessä, 

viranhaltijatyön osalta 13.4.2017 mennessä. Selvitykseen sisältö: 

vaikutusten arviointi; nykytila ja vaihtoehto, sekä 

liikkeenluovutuksessa huomioitavat asiat. Selvitykseen liittyisi 

myös sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäminen. 

Mikäli selvityksen perusteella siirtämisestä on enemmän hyötyä kuin 

haittaa, siirron toteuttamista alettaisiin valmistella. Selvitystä 

ohjaisi ohjausryhmä johon kuuluisi edustus molempien kuntien 

sosiaalitoimesta, luottamushenkilöistä, talous- ja palkkahallinnosta 

ja henkilöstön edustus.  Selvitys- tai ohjausryhmä voi tarvittessa 

kuulla asiantuntijoita. Selvitystä selostettaisiin kuntayhtymän 

henkilöstölle 17.3.  Kaikille avoin; mm. luottamushenkilöt, 
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kuntalaiset, järjestöt , työpajatyyppinen tilaisuus siirron 

vaikutusten arvioinnista järjestettäisiin  

Keskustelu 27.2.2017 muistio jaetaan kokouksessa oheismateriaalina. 

Muonion kunnan vt. kunnanjohtaja Katri Rantakokon esitys ”Tunturien 

sotepilotti” jaetaan kokouksessa oheismateriaalina.  

 

---- 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00 

 


