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Asialista: 

 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 3 § Perusturvalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma v. 2014 

 4 § Saatavien poistaminen perinnästä ja kunnan kirjanpidosta 

 5 § Anni-Marja Vanhapihan työsuhteen jatkaminen 28.2.2015 saakka 

 6 § Osastoapulainen Aivi Mäkitalon irtisanoutuminen 

 7 § Osastoapulaisen toimen haettavaksi julistaminen  

 8 § Ohjaaja Minttu Vaittisen irtisanoutuminen 

 9 § Soile Kantolan siirtäminen ohjaajan toimeen toimintakeskus 

     Hyrylään 

10 § Lähihoitajan toimen, sijoituspaikka luppokoti, julistaminen  

     haettavaksi 

11 § Kodinhoitajan toimen täyttäminen 

12 § Kotipalvelun ja tukipalvelujen sisältö ja kriteerit 

13 § Kotipalvelusta ja tukipalveluista perittävät maksut 1.3.2014  

     alkaen 

14 § Salassa pidettävä – ei julkinen, julkisuuslaki 24 § 

15 § Salassa pidettävä - ei julkinen, julkisuuslaki 24 §  

16 § Lähihoitajan toimen, työaika 50 %, kokoaikaisesta työajasta,  

     täyttäminen 

17 § Määräaikaisen lähihoitajan sijaisuuden 31.5.2014 saakka,  

     täyttäminen 

18 § Määräaikaisen lähihoitajan sijaisuuden 28.2.2014 saakka,  

     täyttäminen 

19 § Vuorotteluvapaan sijaisuuksien aukijulistaminen Luppokodilla  

20 § Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon  

     järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

21 § Palkantarkistukset sosiaalitoimessa 1.1.2014 alkaen 

22 § Tiedoksi saatettavat asiat 

23 § Unto Kultiman vastuustoaloite  

24 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Perusturvaltk. 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi Miliza Kimmel ja Outi Kurkela. 
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Perusturvaltk. 3 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 

KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2014 

 
Lautakunnan on vahvistettava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelma. 

Lautakunnan tulee jakaa tehtäväalueensa kustannuspaikkoihin. 

Kustannuspaikoille tulee nimetä vastuuviranhaltijat ja heille 

varahenkilöt.   

Kunnan valtuusto on varannut perusturvalautakunnan nettomenoihin 

7.361.770 €.  

      

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman, 

kustannuspaikkajaon sekä vastuuviranhaltijoiden nimeämisen alla 

olevan mukaisesti: 

 

Tulosyksikkö Vastuuviranhaltija/ 
Laskujen hyväksyjä 

Varahenkilö Määräraha
/netto 

Sosiaalitoimen hallinto Annikki Kallioniemi  Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

80.040 

Sosiaalityö Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

76.870 

Ikäihminen toimijana Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

4.580 

Sosiaalipäivystys Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

11.650 

Birgen Ruovttus Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

1.100 

Hyvinvointi hukassa-riippuvuus riskinä Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

1.720 

Velkaneuvonta Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

Annikki Kallioniemi 5.310 

Lasten kotihoidon tuki  Teija Kelottijärvi Markus Viljanen 100.000 

Lasten perhehoito Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

7.650 

Lastensuojelun tukitoimet  Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

36.050 

Luppokoti Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi  
 

 
760.400  

Kehitysvammalaitokset Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

28.000 

Toimintapiste Hyrylä Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

133.880 

Kodinhoitoapu 
 
 

Satu-Marja Eira-
Keskitalo 
 
 

Annikki Kallioniemi 
 
 

343.000 
 
 

Saamenkielinen kotipalvelu/Veahki Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

6.403 
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Saamenkielinen lähihoitaja Satu-Marja Eira-
Keskitalo  

Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

8.277 

Sotainvalidien kotipalvelu Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi    0 

Asumispalvelut Ounasmajat  Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
 

 
800 

Kotipalvelun auto Karesuvanto YHT-280 Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
 

3.800 

Kotipalvelun auto Hetta YHT-284 Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
 

2.800 

Muut tukipalvelut Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
 

5.500 
 

Turvapuhelin Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi  
        2.000 

SHL:n mukainen kuljetuspalvelu Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

Annikki Kallioniemi 22.530 

Omaishoidontuki Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

Annikki Kallioniemi 210.000 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

272.250 

Asumispalvelut/Aspa 
 

Annikki Kallioniemi 
 
 

Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

337.800 
 

Avohoidon ohjaus Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

12.214 

Vammaisten perhehoito Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

38.960 

Kuntoutusohjaus Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

23.200 

Päihdehuolto (Tuohustien tukiasunto)  Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

        1.600 

Toimeentulotuki Annikki Kallioniemi  Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

152.576 

Ehkäisevä toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

32.110 

Kuntouttava työtoiminta Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

15.200 

Maahanmuuttajien  toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

----- 

Avohoito Muonion-Enontekiön ky Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

2.258.750 

Ympäristöterveydenhuolto Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

103.750 

Lapin 
Keskussairaala/erikoissairaanhoito 

 
Annikki Kallioniemi 

Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

 
2.261.000 
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Perusturvalautakunta antaa lisäksi ohjeen ehkäisevään 

toimeentulotukeen varatusta työllistämisen nettokustannuksiin 

varatun määrärahan 23 000 €, käytöstä: 

 

Määrärahasta maksetaan työllistämisen nettokustannukset: 

1. Karesuvantoon Nuorten työpajaan tai tekniseen toimen 
talonmiestoimintaan palkattavan nuoren tai pitkäaikaistyöttömän 

nettokustannukset, 6 kk kerrallaan, työaika 85 % kokoaikaisesta 

työajasta.  

2. Hettaan Nuorten työpajaan työllistettävän pitkäaikaistyöttömän 
nettokulut, 6 kk kerrallaan, työaika 85 % kokoaikaisesta 

työajasta.  

3. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n ”Ytyä ympäristöön ”-hankkeen  
kylätalonmiestoiminnan kulut pitkäaikaistyöttömän osalta 

palkkatuen ja kuntalisän jälkeen. Hankkeen ohjauksesta maksamat 

korvaukset kirjataan tuloksi sille tulosalueelle, josta ohjaus 

annetaan. 

4. Mikäli määrärahaa riittää, sitä voidaan käyttää 
pitkäaikaistyöttömien nettokulujen maksamiseen kun 

pitkäaikaistyötön palkataan yleishyödyllisen yhteisön tai 

kunnan palvelukseen. Kunnan kuntalisän jälkeen jäävät 

nettokulut. Edellytetään että työllistäminen sisältyy työttömän 

aktivointisuunnitelmaan.  

 

 

Perusturvalautakunta päättää että sosiaaliohjaajan virka täytetään 

1.10.2014 alkaen.  

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa että terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen ryhmälle erotettaisiin oma kustannuspaikka hallintoon, 

jolle kustannuspaikalle varataan terveyden ja hyvinvoinnin ryhmän 

menoiksi 1000 €.  

Lisäksi sosiaalisihteeri esitti, että työttömän palkkauksen 

nettokuluihin voidaan avustusta myöntää myös seurakunnalle sen 

palkatessa henkilön, jolle on laadittu Laki kuntouttavasta 

työtoiminnasta mukainen aktivointisuunnitelma.  

 

Päätös:  

Muutetun ehdotuksen mukaan. Hallinnon tulosalueelle erotetaan  

terveyden ja hyvinvoinnin ryhmän kustannuspaikka, johon varataan 

1000 €.  
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Perusturvaltk. 4 § SAATAVIEN POISTAMINEN PERINNÄSTÄ JA KUNNAN 

KIRJANPIDOSTA 

 

Perusturvalautakunnalla on päätösvalta sosiaalitoimen saatavien 

poistamisesta perinnästä ja kunnan kirjanpidosta. Enontekiön kunnan 

hallintosäännön mukaan toimielin voi siirtää sille tässä määrätyn 

toimivallan alaiselleen viranomaiselle. 

 

Saatavasta lähetetään kaksi maksuhuomautusta. Sen jälkeen saatava 

lähetetään perintätoimistoon, joka tarvittaessa perii 

ulosottoteitse.  

 

Pienten saatavien perintä saattaa olla epätarkoituksenmukaista 

perinnän kustannusten vuoksi. Saatavan lähettäminen perintätoimiston 

perittäväksi voi myös olla epätarkoituksen mukaista jos arvioidaan 

että periminen on tuloksetonta.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää, että saatavien poistoasiat käsitellään 

sosiaalitoimen toimistokokouksessa ennen niistä päättämistä. 

 

Perusturvalautakunta päättää siirtää päätösvallan alle 50 € olevien 

saatavien poistamisesta perinnästä ja kirjanpidosta toimistosihteeri 

Teija Kelottijärvelle tai hänen varahenkilölleen.  Päätösvalta 

koskee myös viivästyskoron poistamista, mikäli viivästyskoron määrä 

on alle 50 €. Päätösvallan siirto toimistoyksikön viranhaltijalle 

esitetään toimistoyksikön hyväksyttäväksi.  

 

Yli 50 € osalta päätösvalta siirretään osastopäällikkö Annikki 

Kallioniemelle tai hänen varahenkilölleen.   

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 5 § ANNI-MARJA VANHAPIHAN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN 

28.2.2015 SAAKKA 

 

Perusturvalautakunta on valinnut Anni-Marja Vanhapihan 

saamenkielisen lähihoitajan toimeen 28.2.2014 saakka. Vanhapiha ei 

täytä toimen kelpoisvaatimusta, joka on lähihoitajan tutkinto. 

 

Saamelaiskäräjät on solminut kunnan kanssa sopimuksen 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä saamenkielisen 

päivähoidon turvaamiseksi osoitettujen valtionavustusten käytöstä 

vuonna 2014. Sopimuksen mukaan Saamelaiskäräjät edelleen rahoittaa 

saamenkielistä lähihoitajaa maksamalla eritysvaltionavustusta toimen 

henkilöstö- ja matkustusmenoihin enintään 24 831,50 €, joka voi olla 

em. kuluista korkeintaan 75 %. 

 

Saamenkielisiin toimiin on ollut kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita 

vähän.  

 

Anni-Marja Vanhapiha on ilmoittanut suostuvansa jatkamaan 

saamenkielisen lähihoitajan toimessa. Hän on suorittanut 

oppisopimuksella kotipalvelun ammattitutkinnon v. 2013 ja on 

sitoutunut jatkamaan kohti hoiva-avustajan tutkintoa v. 2014.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta päättää jatkaa työsuhdetta Anni-Marja 

Vanhapihan kanssa 28.2.2015 saakka nykyisin palkkausehdoin. 

Perusteena määräaikaisuudelle on rahoituksen määräaikaisuus.  

 

Lisäys ehdotukseen: Anni–Marja Vanhapihan tehtäväkohtainen palkka 

1.3.2014 alkaen 1859,91 €. 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri esitti lisäyksenä ehdotukseensa, että lautakunta 

päättäisi Anni-Marja Vanhapihan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.3.2014 

alkaen 1959.91 €. 

Keskustelun kuluessa Miliza Kimmel totesi, että paikan suhteen ei 

ole tehty sisäistä selvitystä kuten kunnanhallituksen hyväksymät 

henkilöstöohjeet, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2014, 

edellyttävät. Kimmelin mielestä sisäinen selvitys tulisi tehdä, 

koska henkilöstöohjeessa näin on päätetty. Keskustelussa 

kiinnitettiin huomioita siihen että Vanhapihaa ensi kertaa 

valittaessa hakukuulutuksessa ei ollut mainintaa siitä että 

työsuhdetta voidaan jatkaa tehtävää aukijulistamatta.  

Keskustelun kuluessa kuultiin asiantuntijana vs. kunnansihteeri Pia 

Korvaa, joka katsoi, että päätetyn henkilöstöohjeen mukaan, työsuhde 

pitää laittaa haettavaksi. 

 

Sosiaalisihteeri teki keskustelun jälkeen. muutetun esityksen. 

Paikka laitetaan haettavaksi sisäisesti ja sen jälkeen ulkoisesti. 
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Päätös:  

Muutetun ehdotuksen mukaisesti.  Paikka julistetaan sisäisesti 

haettavaksi ja jos tämä ei tuota tulosta, ulkoiseen hakuun.  

Lisäksi päätettiin, että kaikilta kotipalvelun työntekijöiltä 

edellytetään ajokorttia hakukuulutuksessa.  
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Perusturvaltk. 6 § OSASTOAPULAINEN AIVI MÄKITALON IRTISANOUTUMINEN 

 

Osastoapulainen Aivi Mäkitalo on irtisanoutunut Enontekiön kunnan 

Luppokodin osastoapulaisen työstä 1.1.2014 alkaen eläkkeelle 

siirtymisen vuoksi 18.12.2013 saapuneella kirjeellä.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta toteaa Aivi Mäkitalon työsuhteen päättyneen 

31.12.2013 eläkkeelle siirtymisen vuoksi.  

 

Perusturvalautakunta kiittää Aivi Mäkitaloa arvokkaasta 

työpanoksesta ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 7 § OSASTOAPULAISEN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 11 § mukaan kelpoisvaatimuksena 

muihin ammatillisiin tehtäviin on soveltuva ammattitutkinto tai muu 

soveltuva koulutus.  

 

Osastoapulaisen tehtävänä on Luppokodissa asuvien ja Luppokodin 

palvelujen piiriin kuuluvien toimintakyvyn tukeminen ja heidän 

perustarpeisiinsa vastaaminen; avustaminen ruokailussa, 

peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä, sekä Luppokodin, 

Ounasmajojen ja ASPA-koti Riekonmarjan asukkaiden yöaikaisesta 

avustamisesta ja turvallisuudesta huolehtiminen. Toimen 

ajantasaistettu tehtäväkuvaus esityslistan oheismateriaalina.  

 

Toimen täyttäminen on välttämätöntä Luppokodin tehtävien 

hoitamiseksi. Toimeen on varattu määräraha. 

 

KVTES:n hinnoittelukohta on 04PER010, jossa tehtäväkohtaisen palkan 

alaraja v.2013 1691,20 €/kk.  

Lisäys esittelyyn: tehtäväkohtainen palkka Luppokodilla 1816,52 € . 

 

Enontekiön kunnanhallituksen 12.12.2013 hyväksymän henkilöstöohjeen 

mukaan ennen virka-/työsuhteen laittamista julkisesti haettavaksi 

tehdään sisäinen selvitys siitä voiko kyseistä tehtävää hoitaa joku 

kunnan vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oleva henkilö. Sisäiseen 

hakuun voivat osallistua kuntaan palvelussuhteessa olevat.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää täyttää osastoapulaisen toimen. 

Ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti.  

  

Perusturvalautakunta julistaa osastoapulaisen toimen haettavaksi 

sisäisesti 28.2.2014 mennessä. Jos sisäinen haku ei tuota tulosta, 

toimi julistetaan avoimeen hakuun. Julkisen haun kautta valittavan 

osalta noudatetaan 4 kk koeaikaa.  Toimen kelpoisuusvaatimuksena on 

soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Saamenkielen 

suullinen taito katsotaan eduksi.  

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri muutti esitystään; osastoapulaisen tehtäväkohtainen 

palkka on 1816,52 €.  

 

Päätös:  

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 8 § OHJAAJA MINTTU VAITTISEN IRTISANOUTUMINEN 

 

Ohjaaja Minttu Vaittinen on irtisanoutuu virastaan 1.7.2014 alkaen 

eläkkeelle siirtymisen takia 7.1.2014 toimittamallaan kirjeellä. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta toteaa, että Minttu Vaittisen virkasuhde 

päättyy 30.6.2014 eläkkeelle siirtymisen takia. 

 

Perusturvalautakunta kiittää Minttu Vaittista arvokkaasta 

työpanoksesta ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 9 § SOILE KANTOLAN SIIRTÄMINEN OHJAAJAN TOIMEEN 

TOIMINTAKESKUS HYRYLÄÄN 

 

Enontekiön kunnanhallitus on muuttanut Hyrylän ohjaajan viran 

työsopimussuhteiseksi toimeksi. Työaika 90 % kokoaikaisesta 

työajasta. 

 

Lähihoitaja Soile Kantola, joka on toistaiseksi voimassa olevassa 

työsuhteessa, sijoituspaikka Luppokoti, on ilmoittanut olevansa 

halukas siirtymään Hyrylän ohjaajan toimeen. Hän suostuu osa-

aikatyöhön, 90 % kokoaikaisesta työajasta. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy Soile Kantolan siirtymisen 

lähihoitajan työsopimussuhteisesta toimesta, sijoituspaikka 

Luppokoti, ohjaajan toimeen (90 % kokoaikaisesta työajasta) 

toimintakeskus Hyrylään 1.2.2014 alkaen.  

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri täydensi esitystään kokouksessa: tehtäväkohtainen 

palkka 2047,46 € kokoaikaisessa työssä ja osa-aikaisessa (90 %) 

tästä 90 %. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 10 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN, SIJOITUSPAIKKA LUPPOKOTI, 

JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 

 

Mikäli perusturvalautakunta päättää siirtää Luppokodin lähihoitajan 

toimintakeskuksen ohjaajan toimeen, tulisi lähihoitajan toimi 

täyttää Luppokodilla hoidon turvaamiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena on 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 

annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen pätevyys. Lisäksi 

edellytetään että henkilö on merkitty terveydenhuollon 

ammattihenkilöksi terveydenhuollon rekisteriin.  

Toimen ajantasaistettu tehtäväkuvaus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Ehdotus: 

Perusturvaltk. julistaa lähihoitajan toimen Luppokodilla 

haettavaksi; sisäisenä hakuna 28.2.2014 mennessä. Jos sisäinen haku 

ei tuota tulosta, toimi julistetaan yleisesti haettavaksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Tehtävän osalta noudatetaan neljän kuukauden 

koeaikaa, jos toimi täytetään ulkoisella haulla.  
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Perusturvaltk. 11 § KODINHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN  

 

Enontekiön kunnanhallitus on perustanut kodinhoitajan toimen.  

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva lähihoitaja Mira 

Alatalo on ollut sijoitettuna sijaisuuksiin. Hän on viime vuodesta 

alkaen työkierrossa, määräaikaisessa toimessa päivähoidossa, jossa 

on lupautunut olemaan 31.7.2015 saakka.  

 

Ehdotus:  

Kodinhoitajan tointa tarjotaan Mira Alatalolle. Jos hän ottaa toimen 

vastaan vasta 1.8.2015, sijaisuus julistetaan haettavaksi. Ensin 

sijaisuus julistetaan sisäisesti haettavaksi. Jos sisäinen haku ei 

tuota tulosta, toimen sijaisuus julistetaan haettavaksi julkisesti. 

Jos Alatalo ei ota vastaan tointa, toimi julistetaan haettavaksi, 

ensin sisäisesti ja Alatalo sijoitetaan 1.8.2015 avoinna olevaan 

sijaisuuteen tai toimeen.   

 

Käsittely: Miliza Kimmel ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui 

kokouksesta. 

 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin tämän pykälän osalta Jaakko 

Alamattila.  

 

Todetttiin, että Mira Alatalo on perusturvalautakunnalle 

osoittamallaan kirjeellän ilmoittanut ottavansa toimen vastaan 

1.8.2015, mihin saakka hän työskentelee Enontekiön kunnan 

päivähoidossa. 

 

Päätös:  

Mira Alatalo otetaan kodinhoitajan toimeen, minkä hän vastaanottaa 

1.8.2015. Sijaisuus 1.8.2015 saakka julistetaan haettavaksi ensin 

sisäisellä selvityksellä ja ellei se tuota tulosta, ulkoisella 

kuulutuksella.  Päätettiin edellyttää ajokorttia.  
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Perusturvaltk. 12 § KOTIPALVELUN JA TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA 

KRITEERIT 

 

Perusturvaltk. on päättänyt kotipalvelun sisällöstä ja kriteereistä 

viimeksi 2010. Kriteerit ja sisältö ovat ajantasaistamisen 

tarpeessa. Erityisesti tulisi selkiinnyttää kotipalveluun sisältyvää 

siistimistä ja kotipalvelun tuottamaa siivousta. Näitä koskien 

kysyntä on suurta koska kunnassa on vähän saatavissa yksityisiä 

siivouspalveluja. Kotipalvelun voimavarat eivät mahdollista 

laajamittaista siivouspalvelun tuottamista, koska henkilökohtaista 

apua tarvitsevien palvelun tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt. 

Siivousta ei enää valtakunnallisesti pidetä kotipalvelun tehtävänä 

vaan asiakkaat ohjataan yksityisten palvelujen käyttämiseen. 

Esityksessä esitetään, että kotipalvelu sisältää vain siistimistä, 

jos kotipalvelun tuottama siivous on asiakkaan hyvinvoinnin kannalta 

aivan välttämätöntä, siivous tuotetaan tukipalveluna.  

 

Uutena palveluna esitetään otettavaksi käyttöön pesulapalvelut, 

jotka ostetaan Hetan pesutuvalta.  

 

Asia edellyttää yritysvaikutusarvioinnin tekemistä.  

 

Enontekiön kunnan kotipalvelun ja tukipalveluiden sisältö ja 

kriteerit 2014     LIITE 1 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta päättää liitteen mukaisesta kotipalvelun ja 

tukipalvelujen sisällöstä ja kriteereistä. Perusturvalautakunta 

toteaa, että kriteerit ja sisältö eivät vaikeuta yksityisten 

kotipalveluyritysten toimintaa paikkakunnalla. 

 

Perusturvalautakunta pyytää kotipalvelun sisällöstä ja kriteereistä 

vanhusneuvoston lausunnon, mikä lausunto huomioidaan sisältöä ja 

kriteereitä tarkistettaessa. 

 

Käsittely:  

Keskustelun kuluessa tuotiin esille, että vanhusneuvoston 

mahdolliset kannanotot tulisi huomioida ja kriteerit ja sisältö 

tuoda uudelleen käsittelyyn, jos vanhusneuvosto esittää olennaisia 

muutoksia.  

”Päissään” vaihdetaan ilmaisuksi ”humalassa”.  

Avopalvelun kehittäminen tärkeää, sivukylien ilta- ja 

viikonloppuaikaisen kotipalvelun tarjoaminen vaatii voimavarojen 

lisäystä. Asia tulee tarkasteltavaksi Ikälain mukaisen suunnitelman 

yhteydessä. 
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Päätös: 

Korjauksin ehdotuksen mukaan. Vanhusneuvostolta pyydetään lausunto 

ja asia tuodaan tarkistettavaksi, mikäli vanhusneuvosto esittää 

lausunnossaan merkittäviä muutoksia.  

Vanhustenhuollon voimavarat tarkastellaan Ikälain mukaisessa 

suunnitelmassa.  
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Perusturvaltk. 13 § KOTIPALVELUSTA JA TUKIPALVELUISTA PERITTÄVÄT 

MAKSUT 1.3.2014 ALKAEN 

 

Maksut on tarkistettu viimeksi v. 2010.  Esitys tarkoittaa 

kotipalvelusta ja tukipalveluista perittävien maksujen korotusta. 

Alarajan jälkeen huomioitavista tuloista perittävät maksuprosentit 

nousevat. Kotipalvelumaksujen kertymä on ollut n. 9 % kotipalvelun 

kustannuksista. Maksulain perusteella maksu voidaan poistaa tai sitä 

voidaan alentaa, jos henkilön toimeentuloedellytykset tätä vaativat. 

 

Perusturvalautakunnan voimassa oleva kotipalvelun ja tukipalvelujen 

maksuja koskeva päätös esityslistan oheismateriaalina. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää seuraavaa: 

 

Kotipalvelusta perittävät maksut  

 

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja 

kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrä, palvelun 

käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvää 

kuukausimaksu. ¨Asiakkaan bruttotuloista vähennetään tulorajan 

osoittama summa ja em. erotuksesta otetaan kuukaudessa 

suunniteltujen tuntien mukainen maksuprosentti. 

 

Säännöllinen kotipalvelu: 

Palvelusuunnitelmaan perustuva kuukausittainen kotipalvelu. 

Säännöllistä kotihoitoa on myös viikoittainen, vähintään yhden 

kuukauden kestänyt kotipalvelu, jota on toteutettu vaikka 

palvelusuunnitelmaa ei ole vielä tehty. 

   

hoitoisuusluokka   tuettu 

1  

tuettu 

2 

tuettu 

3 

valvottu 

1 

valvottu 

2 

tehostettu 

  1-5 

h/kk 

6-11 

h/kk 

12-

17h/kk 

18-23 

h/kk 

24-29 

h/kk 

30-  

h/kk 

henkilömäärä tuloraja       

1 563 15 % 21 % 29 % 31 % 33 % 35 % 

2 1039 10 % 14 % 19 % 20 % 21 % 22 % 

3 1628 9 % 11 %  14 % 15 % 16 % 18 % 

4 2014 8 % 10 % 12 % 13 % 14 % 15 % 

5 2438 7 % 9 % 11 % 12 % 13 % 13 % 

6 2799 6 % 8 % 10 % 10 % 11 % 11 % 

 

 

Perusturvalautakunta esittää Muonion-Enontekiön kansanterveystyön 

kuntayhtymälle, että kotisairaanhoidon tunnit huomioidaan 

kotipalvelumaksussa. Tällä hetkellä kotisairaanhoidon tunteja ei 

huomioida erikseen vaan säännöllisen kotipalvelumaksun piirissä 

olevilta ei peritä kotisairaanhoitomaksua. 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________10.2.2014__________________ 19 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2014  

 

                                    

Säännöllisen kotipalvelun keskeytykset: 

 

- Kotipalvelumaksua ei peritä asiakkaan sairaalahoidon tai 

laitoshoidon tai kuntoutuksen ajalta. 

- Etukäteen ilmoitettu keskeytys, esim. omaisen tullessa 

auttamaan, tai asiakkaan lähtiessä lomalle, vähennetään aina 

kotipalvelumaksusta jos se on ilmoitettu vähintään viikkoa 

aiemmin.  

- Jos kotipalvelu keskeytyy muusta syystä, palvelumaksu peritään 

viiden päivän ajan keskeytyksestä.  

- Osakuukauden maksuna peritään päivien osoittama osuus 

kuukausimaksusta. 

 

Esim. Asiakkaan tytär saapuu kesälomalle kolmeksi viikoksi, joksi 

ajaksi kotipalvelun asiakas ilmoittaa kotipalvelun keskeytyvän.  

Kuukausimaksuna peritään maksu jaettuna 30 ja kerrottuna 7, kun 

asiakkaan tytär on hoitanut 21 pv.  

 

Kuukausimaksun tarkistaminen 

1. Kuukausimaksu tarkistetaan kuukausittain jos asiakkaan 
palvelutarve muuttuu eri tuntiluokkaan. Vastaava hoitaja tekee 

aina päätöksen muuttuneesta tuntiluokasta.  

2. Kuukausimaksu tarkistetaan asiakkaan tulojen olennaisesti 
muuttuessa seuraavan kuun alusta. Kuukausimaksu tarkistetaan 

esimerkiksi jos asiakkaalle myönnetään hoitotuki tai hoitotukea 

korotetaan. 

3. Kuukausimaksu tarkistetaan, jos maksun määräämistä koskeva 
päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin 

virheellisiin tietoihin. Maksu voidaan oikaista takautuvasti 

enintään vuoden ajalta.  

 

Muuttuneesta maksusta tehdään asiakkaalle uusi maksupäätös. 

 

Tilapäinen kotipalvelu: 

Käynti 9,30 € 1-2 h 

Jos käynti kestää pidempään, peritään 9,30 € kultakin alkavalta 

tunnilta. Enintään 55,80 €/pv. 
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Tukipalvelut: 

Turvapuhelin 12,50 € /kk 

Turvapuhelimeen liittyvästä ensimmäiseltä asennus- ja 

opastuskäynniltä peritään 20 € /käynti 

Ovihälyttimestä peritään 7,50 € /kk 

Hoitajakutsujärjestelmästä Ounasmajoilla peritään 7,50 €/kk 

Sauna- ja kylvetys Ounasmajoilla 10 € /käynti 

Vaatteiden pesu hankittuna Hetan pesutuvasta: Pesutuvan taksan 

mukainen hinta + kuljetus 5 € /erä (jos kotipalveluhenkilöstö 

kuljettaa) 

 

Mekot 3.00 e/kpl 

Puserot 2.50 e/kpl 

Housut 2.50 e/kpl 

Prässihousut 3.00 e/kpl 

Kauluspaidat 3.00 e/kpl 

Toppavaatteet 6.00 e/kpl 

Täkit 10.00 e/kpl 

Tyynyt 6.00 e/kpl 

Päiväpeitteet 10.00 e/kpl 

Kilopyykki 3.00 e/kg 

Räsymatot yms. 3.93 e/kg 

Muovipohjamatot 10.01 e/m2 

 

Kuljetus Hetan kyläalueelle ilmainen, muut alueet sovitaan erikseen. 

HUOM. Hinnat sisältävät alv 24 % 

 

Kuljetuspalvelusta peritään linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus 

sekä meno- ja paluumatkalta.  

 

Siivous 35 € /tunti, Ounasmajat ja kotona asuvat. 

 

Ruokapalvelun hinnoista päätetään erikseen. 

 

Päätös annetaan tiedoksi kotipalvelun ja tukipalvelun asiakkaille 

kirjeitse samalla kun pyydetään tulotiedot maksupäätösten tekemistä 

varten  

 

Päätös edellyttää yritysvaikutusten arviointia. Voidaan todeta että 

ehdotus ei vaikeuta yksityisten kotipalvelu- tai 

kotisiivousyritysten toimintaa.  

 

Korotukset tulevat voimaan 1.4.2014 alkaen. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan seuraavalla lisäyksellä:  

Mikäli kotipalvelu ei toteudu palvelun antajasta johtuvasta syystä; 

asiakkaalle annetaan hyvitys toteutumattomilta tunneilta. Hyvitystä 

ei anneta jos kuukauden tuntimäärä pysyy haarukan sisällä. 
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Perusturvaltk. 14 § Salassa pidettävä – ei julkinen, 

julkisuuslaki 24 §  

 

 

 

Perusturvaltk. 15 § Salassa pidettävä - ei julkinen,  

julkisuuslaki 24 §  
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Perusturvalkt. 16 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN, TYÖAIKA 50 %, 

KOKOAIKAISESTA TYÖAJASTA, TÄYTTÄMINEN 

 

Lähihoitajan toimi, jossa työaika 50 % kokoaikaisesta työajasta on 

ollut haettavana. Ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti.  

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 4 

 

Määräaikaan mennessä tointa ovat hakeneet lähihoitaja Sanna Pöyskö 

ja vajaamielishoitaja Päivi Tuulasvirta. Molemmat täyttävät vaaditun 

kelpoisuusehdon. Molemmat hakijat ovat työskennelleet Luppokodilla 

sijaisuuksissa. 

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokoustilassa. Kopiot hakemuksista 

esityslistan liitteinä.     LIITTEET 5, 6 

 

Vastaava hoitaja esittää että lähihoitajan toimeen, työaika 50 % 

kokoaikaisesta työajasta, valitaan lähihoitaja Sanna Pöyskö, varalle 

vajaamielishoitaja Päivi Tuulasvirta. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta valitsee Sanna Pöyskön lähihoitajan 

työsopimussuhteiseen toimeen, työaika 50 % kokoaikaisesta työajasta, 

ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti. Varalle hänen 

kieltäytymisensä varalta, valitaan vajaamielishoitaja Päivi 

Tuulasvirta. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.  

 

Lisäys esittelyyn: Tehtäväkohtainen palkka, 50 %, 2047,46 €. 

 

Käsittely: 

Keskustelun kuluessa todettiin, että 1.1.2014 voimaan tulleen 

Henkilöstöohjeen mukaan tulee tehdä sisäinen selvitys siitä 

voidaanko tehtävä täyttää sisäisesti. Jos ei tuota tulosta, 

julistetaan uudelleen haettavaksi. 

 

Päätös:  

Tehdään sisäinen selvitys. Saapuneet hakemukset huomioidaan jos 

tehtävä joudutaan julistamaan uudelleen haettavaksi.   



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________10.2.2014__________________ 23 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2014  

 

                                    

Perusturvaltk. 17 § MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDEN 31.5.2014 

SAAKKA TÄYTTÄMINEN 

 

Määräaikainen lähihoitajan sijaisuus Luppokodilla on ollut 

haettavana. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. Määräaikaan 

mennessä sijaisuutta hakivat: 

Lähihoitajat Elisa Pasanen (ensisijaisesti), lähihoitaja Sanna 

Pöyskö (toissijaisesti), vajaamielishoitaja Päivi Tuulasvirta, 

fysikaalinen hierontaterapeutti Anita Pasanen, sekä osastoapulainen 

Natalia Rettieva-Heponen. 

 

Vaaditut kelpoisuusehdot täyttävät Elisa Pasanen, Sanna Pöyskö ja 

Päivi Tuulasvirta. 

 

Hakemusasiakirjat nähtävillä kokouksessa. Kopiot hakemuksista 

esityslistan liitteenä.  LIITTEET 4, 7, 5, 6, 8, 9 

 

Ehdotus:  

Lähihoitaja Elisa Pasanen valitaan määräaikaiseen, 

työsopimussuhteiseen lähihoitajan sijaisuuteen 31.5.2014 saakka.  

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri esitti lisäyksen: Tehtäväkohtainen palkka 

2047,46 €. 

Käsittelyn kuluessa todettiin ettei asiassa ole menetelty uuden 

henkilöstöohjeen mukaan. 

 

Päätös: 

Tehdään sisäinen selvitys siitä voidaanko tehtävä täyttää 

sisäisesti. Saapuneet hakemukset huomioidaan jos tehtävä joudutaan 

julistamaan uudelleen haettavaksi.   



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________10.2.2014__________________ 24 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2014  

 

                                    

Perusturvaltk. 18 § MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDEN 28.2.2014 

SAAKKA, TÄYTTÄMINEN 

 

Määräaikainen lähihoitajan sijaisuus Luppokodilla on ollut 

haettavana. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. Määräaikaan 

mennessä sijaisuutta hakivat: 

Lähihoitajat Elisa Pasanen, vajaamielishoitaja Päivi Tuulasvirta, 

fysikaalinen hierontaterapeutti Anita Pasanen, sekä osastoapulainen 

Natalia Rettieva-Heponen. 

 

Vaaditut kelpoisuusehdot täyttävät Elisa Pasanen, ja Päivi 

Tuulasvirta. 

 

Hakemusasiakirjat nähtävillä kokouksessa. Kopiot hakemuksista 

esityslistan liitteenä.   LIITTEET 4, 7, 6, 8, 9 

 

Ehdotus: 

Vajaamielishoitaja Päivi Tuulasvirta valitaan lähihoitajan 

määräaikaiseen sijaisuuteen 28.2.2014 saakka. Jos sijaisuus jatkuu 

työsopimusta jatketaan enintään 31.5.2014 saakka.  

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri teki lisäyksen esittelyyn: toimessa 

tehtäväkohtainen palkka 2047,46 €. 

Todettiin, että sijaisuuden täyttämisessä ei ole menetelty uuden, 

voimassa olevan henkilöstöohjeen mukaisesti 

 

Päätös: 

Tehdään sisäinen selvitys siitä voidaanko tehtävä täyttää 

sisäisesti. Saapuneet hakemukset huomioidaan jos tehtävä joudutaan 

julistamaan uudelleen haettavaksi 
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Perusturvaltk. 19 § VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUKSIEN AUKIJULISTAMINEN 

LUPPOKODILLA  

 

Luppokodin hoitajat Soile Jatko ja Kristiina Magga ovat jäämässä 

myönnetyn vuorotteluvapaan toiselle jaksolle, 5 ja 7 kk vuonna 2014. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta julistaa vuorotteluvapaan sijaisuudet, kaksi 

sijaisuutta, haettavaksi. Kelpoisuusehtona on Laki sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 

8 §:n mukainen kelpoisuus; lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva 

sosiaali- tai terveysalan kouluasteinen tutkinto. Saamenkielen taito 

katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään että hakija täyttää 

vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavan ehdon; hakija on työtön 

työnhakija.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn jälkeen klo 17.55.  
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Perusturvaltk. 20 § LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON 

JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausuntoa asettamansa 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 

loppuraportista 13.3.2014 mennessä. Lausunto annetaan sähköisellä 

lomakkeella, jolla pyydetään kunnan kannanottoa valmisteluryhmän 

esityksen keskeisiin esityksiin. Lausuntopyyntö, sen kysymyslomake 

ja työryhmän loppuraportti sekä siitä tehty tiivistelmä nähtävissä 

www.stm.fi/ lausuntopyynnöt / lausuntopyyntö sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. 

 

Kysymyslomake: 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=

DLFE-28402.pdf 

 

Diaesitys:  

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1447910&name=

DLFE-28181.pdf 

 

Niille lautakunnan jäsenille jotka saavat esityslistan tulostettuina 

toimitetaan lausuntopyyntö, kysymyslomake ja loppuraportin 

tiivistettynä esittävä diaesitys.  

 

Lausuntopyyntö liitteenä.    LIITE 10 

 

 

Kunnanhallitus pyytää asiasta perusturvalautakunnan lausuntoa. 

 

Lapin liitto on asettanut selvitysmiehen selvittämään ns. Lapin 

mallia. Lapin liitto on kutsunut Lapin alueen kunnat mallia ja 

selvitysmiehen työn tulosta käsittelevään seminaariin 18.-19.2.2014. 

Seminaarissa on tarkoitus selvittää, onko Lapissa löydettävissä 

yhteistä näkemystä siitä miten sosiaali- ja terveydenhuolto 

tulevaisuudessa tulisi Lapin alueella järjestää.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan: 

Kunnan tulisi kiinnittää vastauksessaan huomiota seuraaviin 

asioihin: lähipalvelujen turvaaminen, saamenkielisten kielelliset 

oikeudet sekä Enontekiön kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 

palvelujen järjestämistä ja rahoittamista koskeviin päätöksiin 

tulevassa hallintorakenteessa. 

 

Lähipalvelujen osalta ei työryhmän loppuraportissa esitetty 

muotoilu- ” palvelut on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan 

lähellä asiakasta. Palvelut voidaan kuitenkin keskittää jos 

tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas järjestäminen tätä 

edellyttää ” - poista huolta pitkien matkojen ja suppean 

http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28402.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28402.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1447910&name=DLFE-28181.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1447910&name=DLFE-28181.pdf
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väestöpohjan alueen palveluista uudessa rakenteessa. Uudessa 

rakenteessa tulisi turvata myös Lapin alueen hyvät käytännöt: laaja-

alaiset, ketterät ja monipuoliset lähipalveluyksiköt. 

Järjestämislakiin tai sosiaali- ja terveydenhuollon erityislakeihin 

tulisi kirjata selkeät säännökset siitä mitkä palvelut järjestetään 

kohtuullisen matkan päässä kansalaisen asuinpaikasta.  

Ehdotuksen kirjaukset saamenkielisten palvelujen 

järjestämisvelvollisuudesta ja vähemmistökielten jaostosta tuntuvat 

toimivilta ja saamelaisten kielellisiä oikeuksia turvaavilta. 

 

Epäselväksi myös jää miten toteutuu suppean väestöpohjan alueen 

vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen esityksen 

mukaisissa hallintorakenteissa.  

 

Perusturvalautakunta esittää että kunnanhallitus huomioi lausuntoa 

antaessaan Lapin liiton seminaarissa 18.- 19.2014 mahdollisesti 

muotoutuvat Lapin alueen kuntien yhteiset näkemykset.  

 

Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  Pykälä merkitään tarkistetuksi kokouksessa.
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Perusturvaltk. 21 § PALKANTARKISTUKSET SOSIAALITOIMESSA 1.1.2014 

ALKAEN 

 

Ohjaaja Minttu Vaittisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 

perusturvalautakunta päätti muuttaa sosiaalityöntekijä Anne-Maria 

Näkkäläjärven ja ohjaaja Merja Korkalon tehtäviä.  

 

Saamenkielisen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärven tehtävät 

muuttuivat 1.1.2014 alkaen siten, että hän toimii omaishoidontuen 

tulosalueen vastaavana, päättää omaishoidontuen myöntämisestä sekä 

toimii omaishoidontuen yhdyshenkilönä sosiaalitoimessa. 

 

Toimintakeskuksen ohjaajan Merja Korkalon tehtävät muuttuivat siten 

hän toimii toimintakeskus Hyrylän toiminnasta vastaavana 

työntekijänä. Merja Korkalon ajantasaistettu toimenkuva esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Palkantarkistusesityksistä on neuvoteltu palkka-asiamies Pia Korvan 

kanssa. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle: 

 

Sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärven tehtäväkohtaista palkkaa 

nostetaan 110 € /kk työn lisääntyneen vaativuuden perusteella 

1.1.2014 alkaen. 

 

Ohjaaja Merja Korkalon tehtäväkohtaista palkkaa nostetaan 100 € /kk 

työn lisääntyneen vaativuuden perusteella 1.1.2014 alkaen.  

 

Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pykälä merkittiin tarkistetuksi kokouksessa. 
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Perusturvaltk. 22 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 3.2.2014 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- saamenkielinenkehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

  

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 332 § 25.11.2013 Annikki Kallioniemen   

- Khall 356 § 25.11.2013 Enontekiön kunnan vanhusneuvoston 

asettaminen, vanhusneuvoston toimintasääntö  

- Khall 337 § 25.11.2013 Valtuustoaloite koskien lautakuntien 

kokousten aloittamisaikoja/ Unto Kultima 

- Khall 11 § 13.1.2014 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 

2014 

- Khall 12 § 13.1.2014 Hakemus kuntalisän maksamisesta Tornion 

sairaskotisäätiölle Enontekiön veteraaniavustajatoimintaan 

- Khall 14 § 13.1.2014 Kodinhoitajan toimen perustaminen 

- Khall 15 § 13.1.2014 Ohjaajan viran muuttaminen ohjaajan 

työsopimussuhteiseksi toimeksi  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 85 § 13.12.2013 Enontekiön kunnan kotouttamissuunnitelma 

- Kvalt 86 § 13.12.2013 Perusturvalautakunnan ylityshakemus vuodelle 

2013 

- Kvalt 80 § 13.12.2013 Vuoden 2012 valtuustoaloitteiden käsittely 

 

Lapin Näkövammaiset ry 6.8.2013 

- Määrärahan varaaminen Enontekiön kunnan alueella asuvien 

näkövammaisten tiedonsaantiin vuodelle 2014 

 

Saamelaiskäräjät 24.6.2013 

- Esitykset saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottamiseen osoitetun määrärahan tarpeesta vuosille 2016 – 2017 ja 

tarkennetut esitykset vuodelle 2014 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 4.12.2013 

- Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna 2014 

 

Valtiovarainministeriö 31.12.2013 

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus 

vuonna 2014 

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2.1.2014 

- Sopimus verkkokonsultaatiosta vuodelle 2014 
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Aluehallintovirasto 7.1.2014 

- Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän 

vahvistaminen vuodelle 2014 

 

Aluehallintovirasto 28.1.2014 

- Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden vahvistaminen 

vuodelle 2013 
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Perusturvaltk. 23 § UNTO KULTIMAN VALTUUSTOALOITE, 

PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO 

 

Unto Kultima esitti suullisen valtuustoaloitteen, jossa hän esitti, 

että lautakuntien aloittamisaikoja tulisi tarkastella siten, että ne 

pääsääntöisesti alkaisivat myöhemmin.  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.11.2013 § 337 käsitellyt 

aloitetta ja päättänyt pyytää valtuustoaloitteen johdosta lausunnot 

sivistyslautakunnalta, perusturvalautakunnalta ja tekniseltä 

lautakunnalta. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Perusturvalautakunnan kokous alkaa pääsääntöisesti klo 16.00. Kokous 

on voitu aloittaa myös klo 17.00, jos lautakunnan jäsenet niin ovat 

toivoneet.  

 

Luottamushenkilöinä toimivien pienten lasten vanhempien osalta 

myöhäiset kokoukset voivat olla ei-toivottavia. Jopa 

luottamustehtäviin hakeutumiseenkin voi vaikuttaa kokousten 

ajankohdat. Toivottavaa on, että luottamushenkilöksi voivat hakeutua 

monenlaisessa elämäntilanteessa elävät kuntalaiset.  

 

Kokoukseen osallistuvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta 

on huomioitava myös työaikalain säännökset työajan pituudesta ja 

vuorokausilevosta, sekä työturvallisuuslain säännökset työnantajan 

huolehtimisvelvoitteesta työn kuormittavuuden vähentämiseksi.  

Sosiaalitoimessa virka-aikainen päivystysvelvoite vaikeuttaa 

myöhäisiä kokouksia vastaavien vapaiden pitämistä virka-aikana, 

koska virka-aikana kiireellisiä asioita varten työssä pitää olla 

pätevyysvaatimukset täyttävä sosiaalityöntekijä. Kunta on myös 

päättänyt, että kunta huomioi työntekijän elämäntilanteen virka- ja 

työsuhteessa. Täten myöhäiset kokoukset eivät välttämättä ole 

suotavia viranhaltijoiden osalta, jos tarkoituksena on 

perhetilanteen huomioiminen. 

 

Perusturvalautakunta toteaa, että keskustelulla kussakin 

toimielimessä on mahdollista löytää sopivat ratkaisut.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Pidettiin hyvänä käytäntönä, että kokouspäivä ilmoitetaan heti kun 

se on päätetty, vaikka esityslista ei tulekaan samanaikaisesti. 

Perusturvalautakunta päätti, että sen koollekutsumisessa noudatetaan 

tätä käytäntöä.  

 

Tämä pykälä merkittiin tarkastetuksi kokouksessa. 
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Perusturvaltk. 24 § JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Jaakko Alamattila esitti, että kaikkien 80-vuotiaiden, jotka eivät 

ole palvelujen piirissä, luo tehtäisiin kotikäynti voinnin, 

olosuhteiden ja palvelujen tarpeen selvittämiseksi.  

 

Ulla Keinovaara esitti, että Luppokodin sähkönsaannin turvaamiseksi 

pitäisi esittää suunnitelma. 

 

Outi Kurkela esitti, että pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että 

Luppokodin työntekijöillä on liikaa työtä. Ounasmajojen, Hetanrannan 

ja ASPA:n yöaikainen auttaminen kuormittaa melkoisesti. Lisäksi on 

päivystyslääkkeiden antaminen ja siihen liittyvät tehtävät. 

 

Päätös: 

Jaakko Alamattilan aloitteen johdosta lautakunta päätti, että 

Ikälain mukaisessa vanhustenhuollon suunnitelman laadinnan 

yhteydessä selvitetään onko mahdollisuutta 80-vuotiaiden, palvelujen 

ulkopuolella olevin ikäihmisten luo tehtäviin kotikäynteihin.  

 

Ulla Keinovaaran aloitteen, jonka hän on esittänyt jo 

valtuustoaloitteena johdosta pyydetään selvitystä kunnan tekniseltä 

toimelta siitä miten Luppokodin sähkönsaanti voidaan turvata.  

 

Outi Kurkelan aloitteen johdosta esitetään Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymälle, että selvitetään onko lääkekaapin 

sijoittaminen Luppokodille nykytilanteessa enää välttämätöntä. 

Luppokodilta tapahtuvan yöaikaisen avustamisen ja päivystämisen 

henkilöstöresursseihin otetaan kantaa Ikälain mukaisessa 

vanhustenhuollon suunnitelmassa.  

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.  

 


