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Perusturvalautakunta 
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Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  
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     pöytäkirjanpitäjä 

Mikko Kärnä                kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja § 42-57 

   

 

Asiat  § 40 - 57 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Outi Kurkela 

puheenjohtaja  puheenjohtaja § 50 

 

 

 

Annikki Kallioniemi 

pöytäkirjanpitäjä  

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Jaakko Alamattila  Ulla Keinovaara 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

41 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

42 § Kunniamerkkiehdotukset  

43 § Lähihoitajan valinta, ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti  

44 § Lähihoitajan määräaikaisen sijaisuuden täyttäminen 31.7.2015  

     saakka, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti 

45 § Lähihoitajan määräaikaisen sijaisuuden täyttäminen 31.8.2014  

     saakka, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti 

46 § Vuorotteluvapaan sijaiset Luppokodilla  

47 § Virtu-pisteen toiminnan jatkaminen kunnan omana toimintana  

     1.6.2014 alkaen 

48 § Sosiaaliohjaajan viran tehtäväkuvan muuttaminen, viran  

     auki julistaminen 

49 § Sairaanhoitaja Heidi Riston nimeäminen vastaava hoitajan  

     varahenkilöksi vanhustenhuollon tulosalueille, Heidi Riston 

     tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 

50 § Ei julkinen - salassa pidettävä julkisuuslaki 24 § 

51 § Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 

52 § Lastensuojelua koskevan päätöksenteon selkiinnyttäminen 

53 § Selitys lapin aluehallintoviranomaiselle lastensuojelulain  

     mukaisesta päätöksenteosta 

54 § Tutkimuslupahakemus 

55 § Ei julkinen - salassa pidettävä julkisuuslaki 24 § 

56 § Tiedoksi saatettavat asiat 

57 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Perusturvaltk. 40 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 41 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Ulla 

Keinovaara. 
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Perusturvaltk. 42 § KUNNIAMERKKIEHDOTUKSET 

 

Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –

vastuuale pyytää kuntia tekemään kunniamerkkiehdotukset tulevana 

itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten. Lapin 

maakunnan kunniamerkkiesitysten kiintiö on tänä vuonna 10 merkkiä. 

 

Perusturvalautakuntaa pyydetään tekemään ehdotukset niiden kunnan 

palveluksessa olevien henkiöiden ja luottamushenkilöiden osalta, 

jotka ovat ansioituneet nimenomaan sosiaalitoimen, terveydenhuollon 

ja työsuojelun tehtävissä. 

 

Ensisijaisena lähtökohtana ehdotukselle tulee olla ao. henkilön 

henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella, 

ja jotka asianomainen henkilö on osoittanut omalla ammattitaidollaan 

tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on 

lisäksi hyvämaineisuus ja pitkä palvelusaika. Ehdotus tulee 

huolellisesti perustella.  

 

Enontekiön perusturvalautakunta on katsonut, että pitkäaikaisten 

luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden osalta tulee harkita 

täyttävätkö nämä ehdotukseen tarvittavat vaatimukset.  

 

Perusturvalautakunta on viime vuosina tehnyt ehdotuksen vuosittain, 

edellisenä kolmena vuotena ehdotetut henkilöt ovat saaneet 

itsenäisyyspäivänä jaettavan kunniamerkin. 

 

Ehdotus: 

Esitetään kokouksessa.  

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa että itsenäisyyspäivän 

kunniamerkin saajaksi esitetään kodinhoitaja Elina Keskitalo. 

Antti Tonteri saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 43 § LÄHIHOITAJAN VALINTA, ENSISIJAINEN 

SIJOITUSPAIKKA ON LUPPOKOTI 

 

Määräaikaan mennessä tointa ovat hakeneet lähihoitaja Kaisa Niekka 

ja Elisa Pasanen.  

 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 1 

Yhdistelmä hakemuksista esityslistan oheismateriaalina.  

Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Molemmat hakijat täyttävät toimeen edellytetyn kelpoisuuden; 

lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- tai terveysalan 

kouluasteinen tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Ansiovertailun 

perusteella voidaan todeta että hakijoista ansioitunein on Elisa 

Pasanen työkokemuksen perusteella.  

 

Ehdotus:  

Lähihoitajan toimeen, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti, 

valitaan lähihoitaja Elisa Pasanen. Varalle valitaan Kaisa Niekka. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 44 § LÄHIHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN SIJAISUUDEN 

TÄYTTÄMINEN 31.7.2015 SAAKKA, ENSISIJAINEN SIJOITUSPAIKKA LUPPOKOTI 

 

Määräaikaan mennessä sijaisuutta ovat hakeneet Kaisa Niekka, Päivi 

Tuulasvirta ja Anita Pasanen. Hakijoista Niekka ja Tuulasvirta 

täyttävät tehtävän kelpoisuusvaatimuksen; lähihoitajan tutkinto tai 

muu sosiaali- ja terveysalan kouluasteinen tutkinto. 

 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 1 

Yhdistelmä hakemuksista esityslistan oheismateriaalina. 

Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus:  

Lähihoitajan sijaisuuteen 31.7.2015 saakka valitaan lähihoitaja 

Kaisa Niekka.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 45 § LÄHIHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN SIJAISUUDEN 

TÄYTTÄMINEN 31.8.2014 SAAKKA, ENSISIJAINEN SIJOITUSPAIKKA LUPPOKOTI 

 

Määräaikaan mennessä sijaisuutta ovat hakeneet Kaisa Niekka, Päivi 

Tuulasvirta ja Anita Pasanen. Hakijoista Niekka ja Tuulasvirta 

täyttävät tehtävän kelpoisuusvaatimuksen; lähihoitajan tutkinto tai 

muu sosiaali- ja terveysalan kouluasteinen tutkinto. 

 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 1 

Yhdistelmä hakemuksista esityslistan oheismateriaalina. 

Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus:  

Sijaisuus julistetaan uudelleen haettavaksi. Saapuneet hakemukset 

huomioidaan. Sijaisen valitsee vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo, jolle perusturvalautakunta siirtää päätösvallan asiassa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________13.5.2014__________________ 8 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2014  

 

                                    

Perusturvaltk. 46 § VUOROTTELUVAPAAN SIJAISET LUPPOKODILLA 

 

Perusturvalautakunta on valinnut sijaiset Luppokodin kahden 

lähihoitajan vuorotteluvapaan sijaisuuksiin. Sijaisuuksia 

jouduttaneen järjestelemään uudelleen. 

 

Ehdotus: 

Päätösvalta menossa olevien vuorotteluvapaiden sijaisuuksien 

täyttämisestä siirretään vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalolle, mikäli sijaisuudet tulevat järjesteltäväksi 

perusturvalautakunnan henkilövalintojen vuoksi.  Vuorotteluvapaan 

sijaisen tulee täyttää työttömyysehto. 
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Perusturvaltk. 47 § VIRTU-PISTEEN TOIMINNAN JATKAMINEN KUNNAN OMANA 

TOIMINTANA 1.6.2014 ALKAEN 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta katsoi että 

etäasiointipisteestä tiedottamiseen, ja palveluohjaukseen, tulee 

kiinnittää huomioita kunnan toiminnassa.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Virtu-pisteen 

ylläpitoa jatketaan osana kunnan etäasiointipalvelua. Vastuu Virtu-

pisteestä siirretään 1.6.2014 kunnanhallitukselle, koska Virtu-piste 

on osa etäasiointipalvelua, jota hoitaa kunnanhallitus. 

Kunnanhallitus vastaa toiminnan kehittämisestä osana etäpalvelun 

kehittämistä, asiaan liittyvästä tiedotuksesta, sekä Virtu-pisteen 

menoista. 

Perusturvalautakunta maksaa kunnan sosiaalitoimen Virtu-pisteen 

käytöstä aiheutuvat menot, mitkä menot kohdistetaan ao. 

tulosalueelle.  

 

Asiaselostus/sosiaalisihteeri: 

Kunta on osallistunut Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen 

Virtu-hankkeeseen, jossa kunnassa on ollut toiminnassa Virtu-

etäasiointipiste. Virtu-pisteestä on voinut saada 

videoneuvotteluyhteyden eräisiin palvelutuottajiin. Hankkeen 

vastuutahona kunnassa on toiminut perusturvalautakunta. Hankkeeseen 

ei ole kunnassa perustettu omaa menokohtaa, koska hankkeessa ei ole 

ollut kuntaosuutta. Virtu-pisteen käyttöön varatun huoneen kulut on 

maksettu sosiaalitoimen hallinnon menoista.  Hanke päättyy 

31.5.2014. 

 

Kunnanhallitus on solminut sopimuksia etäpalvelukokeiluista, Lapin 

maistraatin ja Lapin oikeusaputoimiston kanssa. Valmisteilla ovat 

etäpalvelusopimukset Kansaneläkelaitoksen ja Te-toimiston kanssa. 

Etäpalvelusopimuksissa on sovittu, että asiakas käyttää 

yhteydenottoon Virtu-pistettä. Sopimusten mukaan etäasiointipalvelua 

tarjoavat tahot maksavat kunnalle korvausta Virtu-pisteen 

käyttämisestä. Kunnan hallinto-osasto on osoittanut Virtu-

yhteyshenkilöksi atk-tukihenkilö Mihku Näkkäläjärven. Virtu-

puhelinta, josta vastataan Virtu-pisteen käyttöä koskeviin 

tiedusteluihin, hoitaa toimistoyksikkö.  

 

Sosiaalitoimi on käyttänyt Virtu-pistettä etäkoulutuksiin sekä 

etäkokouksiin tuntimääräisesti eniten kunnan hallintokunnista 

hankkeen aikana.  

 

Hankkeen päätyttyä kunta voi jatkaa Virtu-pisteen laitteiston 

vuokraamista hintaan 210 € /kk. Virtu-pisteen kustannuksina jatkuvat 

hallinnoinnin kulut, atk-tukihenkilön työpanos, Virtu-puhelimen 

kulut, sitä hoitavan henkilön työpanoksen palkkauskulut, sekä 
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huoneistomenot. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus hoitaa 

edelleen Virtu-pisteen sähköistä ajanvarauskalenteria ja 

tilastointia. Kunnassa on sovittu että hallintokunnat varaavat 

Virtu-pistettä hallintokunnan nimen ilmoittamalla, jolloin kunnan 

oman käytön osuus voidaan jakaa hallintokuntien kesken tilastoinnin 

perusteella.  
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Perusturvaltk. 48 § SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN TEHTÄVÄKUVAN MUUTTAMINEN, 

VIRAN AUKIJULISTAMINEN  

 

Kunnanhallitus on perustanut sosiaalitoimeen sosiaaliohjaajan viran  

päätöksellään 17.2.2014 § 38. 

 

Perusturvalautakunta on päättänyt 30.9.2013 että viran keskeisinä 

tehtävinä ovat Laki kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvät 

tehtävät sekä Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mukaiset tehtävät. 

Perusturvalautakunta päätti, että vanhustenhuollon sosiaaliohjaajan 

määräaikaisen viran päättyessä 31.12.2012 tämän viran tehtävistä 

siirtyivät vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalolle 

palvelutarpeen selvitys ja kotipalvelun ohjaus, omaishoidon tuen 

tehtävät siirtyivät ohjaaja Minttu Vaittiselle ja SHL mukaiseen 

kuljetuspalveluun liittyvät tehtävät siirtyivät sosiaalityöntekijä 

Anne-Maria Näkkäläjärvelle. Tämän vuoden alusta alkaen 

sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi hoitaa omaishoidontuen 

tehtävät Minttu Vaittisen eläköitymisen vuoksi.  

 

Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013. Tämän lain myötä kunnan 

velvoitteet palvelutarpeen selvityksen ja kotipalvelun ohjauksen 

suhteen lisääntyivät. Kotipalvelun asiakkaat ovat osin aiempaa 

enemmän palveluja tarvitsevia. Palvelutarpeen arviointi, palveluja 

koskeva suunnittelu ja sopiminen, palvelusuunnitelmien 

toteuttamisesta vastaaminen, sekä vaihtuvien tilanteiden hoitaminen 

vaativat paljon työaikaa. Kotipalvelussa työskentelee tällä hetkellä 

6 kodinhoitajaa ja määräaikainen saamenkielinen kotiavustaja. 

Vaativaa työtä tekevien kotipalvelutyöntekijöiden esimiestehtävät 

vaativat työpanosta. Kotipalvelun työyksikköön liittyy läheisesti 

SámiSoster ry:ltä ostettava Veahkki-toiminta. Sosiaalitoimiston 

työkokouksen arvion mukaan vanhustenhuollossa tulisi välittömästi 

lisätä työpanosta palvelutarpeen selvitykseen ja kotipalvelun 

ohjaukseen.  

 

Sosiaalitoimiston työkokouksen mielestä sosiaaliohjaajan työpanos 

tulisi kohdistaa vanhustenhuoltoon, vaikka myös Laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta, sekä työttömien palvelut, 

vaatisivat nykyistä enemmän työpanosta.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää, sosiaaliohjaajan viran keskeiset 

tehtävät ovat: 

1. Vanhusikäisten palvelutarpeen selvitys 
2. Ikäihmisten palveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta 
3. Kotipalvelun ohjaus; kotipalvelun myöntämisestä päättäminen, 

kotipalvelun tulosaluevastaavan tehtävät; kotipalvelun 

henkilöstöhallinto sekä kotipalveluhenkilöstön tukeminen ja 

ohjaus. 

4. Vanhusikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
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5. Muut sosiaalitoimen vanhustenhuollon tehtävät. 
6. Muut tehtävät. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena on: Laki sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 6 §:n mukainen 

kelpoisuus; tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- 

ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.  

 

Perusturvalautakunta päättää, että tehtävässä on yleistyöaika. 

 

KVTES:n mukainen hinnoittelukohta 04SOS050 ”Sosiaalihuollon vaativat 

ammattitaehtävät”. Hinnoittelukohdassa peruspalkka on 1.7.2014 

alkaen 2105,92 €/kk. 

 

Virka täytetään 1.10.2014 alkaen ja se julistetaan haettavaksi siten 

että se voidaan täyttää perusturvalautakunnan alkusyksyn 

kokouksessa.   

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 49 § SAIRAANHOITAJA HEIDI RISTON NIMEÄMINEN VASTAAVA 

HOITAJAN VARAHENKILÖKSI VANHUSTENHUOLLON TULOSALUEILLE, HEIDI RISTON 

TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN 

 

Sairaanhoitaja Heidi Risto on palannut virkavapaalta työhön 

1.2.2014. Luppokodin virkasuhteinen sairaanhoitaja toimii vastaavan 

hoitajan sijaisena.  

 

Heidi Riston tehtäväkohtaisessa palkassa ei ole huomioitu toimimista 

vastaavan hoitajan sijaisena. KVTES:n palkkausta koskevan luvun 10 

§:n mukaan tehtäväkohtaista palkkausta on tarkistettava jos 

tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon 

ajaksi. Vastaavan hoitajan kahden viikon lomien ajoilta on 

sosiaalisihteeri tehnyt päätöksen palkkauksen tarkistamisesta 

terveydenhuollon ao. esimiestehtäviä koskevaan hinnoittelukohtaan. 

Vuositasolla palkantarkistusten vaikutus on 264 €. 

 

Ehdotus:  

Sairaanhoitaja Heidi Risto määrätään varahenkilöksi seuraaville 

tulosalueille: 

Luppokoti, Kodinhoitoapu, Saamenkielinen lähihoitaja, Sotainvaliden 

kotipalvelu, Asumispalvelut Ounasmajat, Kotipalvelun auto 

Karesuvanto, Kotipalvelun auto, Hetta, Muut tukipalvelut, 

Turvapuhelin. 

 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että sairaanhoitaja 

Heidi Riston tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan vastaavan 

hoitajan varahenkilönä toimimisen vuoksi 22 €/kk 1.5.2014 alkaen. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 50 § Ei julkinen-salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 § 

 

 

 

Perusturvaltk. 51 § SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista mukaan kunnan on osana kunnan 

strategista suunnittelua laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön 

tukemisesta. 

 

Enontekiön vanhusneuvosto on keskustellut suunnitelmasta 

kokouksissaan helmi- ja maaliskuussa.  

 

Suunnitelmaa on tarkoitus käsiteltämän valtuustoseminaarissa 

syyskesällä 2014. 

 

Sosiaalisihteerin laatima luonnos suunnitelmaksi esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää ohjeistaa suunnitelman linjauksiin ja 

suunnitelman työstämiseen vanhusneuvoston käsittelyä varten.  

Perusturvalautakunta pyytää että vanhusneuvosto käsittelee asiaa. 

Perusturvalautakunta tekee esityksen suunnitelmasta valtuustolle 

syksyn ensimmäisessä kokouksessaan ennen kunnan talous- ja 

toimintasuunnitelman käsittelyä.  

 

Käsittely: 

Keskustelussa tuotiin esille: 

- Kunnan taloudellisen elinvoimaisuuden vahvistaminen on tärkeää, 

jotta kunnalla on voimavaroja vanhustenhuollon järjestämiseen.  

- Hyvinvointikertomuksen 2010 linjaukset pitää huomioida 

suunnitelmassa mm. huolestuttavan väestökehityksen kääntäminen 

myönteiseksi; poismuuton ja ikärakenteen vinoutumisen pysäyttäminen. 

- Perusturvalautakunnan erityisenä tehtävänä huolehtia palveluista 

ikäihmisille. 

- Miksi enontekiöläisiä maan keskimäärään ja valtakunnallisiin 

suosituksiin nähden suhteellisesti paljon kaikkien palvelujen 

piirissä; mikä ilmiö ja miten siihen voidaan vaikuttaa? Miksi monen 

enontekiöläisen ikäihmisen toimintakyky romahtaa varhain? 

Yksinäisyys, isot talot, joiden kuluja ei pystytä maksamaan, haja-

asutus, huono terveys; nämä seikat lisäävät palvelujen tarvetta. 

Mitä halutaan tehdä ja mitä voidaan tehdä? 

- Omatoimisuus ja itse tekeminen tukevat terveyttä. Omaisten ja 

ikäihmisten asennekasvatus! Koulutetut työntekijät pystyvät 

koulutuksessa saamillaan valmiuksilla tukemaan ikäihmisen 

omatoimisuutta ja toimintakykyä.   
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- Sairastavuus aiheuttaa toimintakyvyn laskua. Enontekiöllä esiintyy 

paljon sydän- ja verisuonisairauksia ja aivohalvauksia. 

Ruokailutavat muuttuneet epäterveelliseen suuntaan viime 

vuosikymmeninä ja liikunta vähentynyt huomattavasti. Veripainetaudin 

hoitamattomuus riskitekijä. Ydinlaskeutumat 1960-luvulla vaikuttavat 

ihmisten terveyteen. Mitä kunta voi tehdä?  

- Keskiolut 1993 ja Alko 2005, näillä merkitystä ihmisten 

terveyteen. 

 

- Sivukylille luovia ratkaisuja. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n 

Kylätalkkari-toiminta esimerkkinä. Jos kunta järjestäjänä, kunta 

vastaa ja joutuu noudattamaan lainsäädöksiä kelpoisuudesta. 

  

- Omaishoidontuki voimavara, jota tulee vahvistaa. Enontekiöläisten 

palveluasumista.  

 - Omaisten osallistumisesta käytiin vilkas keskustelu, jossa 

todettiin mm. : työikäiset tekevät nykyään pitkää päivää, sen ohessa 

ei aina  pystytä huolehtimaan ikäihmisistä, vaikka haluttaisiinkin.  

Elämän rytmi on toinen kuin menneinä vuosikymmeninä; ja ikäihmisten 

asema yhteisössä ole yhtä tuettu kuin aiemmin.  Kaikki omaiset eivät 

halua osallistua huolenpitoon iäkkäistä vanhemmistaan tai 

sukulaisistaan.  

 

- Rakennuksia ja tilaa, vähäisellä käytöllä, Enontekiöllä on paljon. 

Tulisi selvittää, voidaanko olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntää 

palveluasumiseen tai perhehoitoon, ennen kuin uudisrakentamista 

suunnitellaan. 

- Kotipalvelu, voidaanko sen toimintaa parantaa? Yhdistetty 

kotipalvelu ja kotisairaanhoito; kotihoito, on yleisin tapa 

järjestää kotiin annettavat palvelut. Yhdistämisen vaikutukset 

tulisi selvittää meilläkin huolellisesti. Tehokkaan kotipalvelun 

edellytys on hyvä työnjohto. Palvelusuunnitelmat tulee toteuttaa ja 

toteuttamisesta pitää vastata.   

- Kotipalvelun järjestäminen sivukylille iltaisin ja 

viikonloppuisin. Avainkysymys, joka pitää huolella selvittää. 

- Siivouspalvelut avainkysymys. Siivouspalveluja tulisi olla 

hankittavissa.  

- Luppokotiin on jatkuvasti jonoa. Vaikka laitoshoitoa on yli 

suositusten, Luppokodilla asuvien osalta ei ole muuta vaihtoehtoa. 

Kuitenkin tärkeä tavoite: oikea hoito, oikeassa paikassa. Kotona 

asumisen tukemisessa huomioitava kotihoidon rajat: oma koti ei ole 

vaikeasti muistisairaalle aina turvallinen.  

 

Päätös:  

Sosiaalisihteeri jatkaa suunnitelman valmistelua keskustelun 

pohjalta. Suunnitelma tuodaan vanhusneuvoston käsittelyn pohjalta 

perusturvalautakuntaan alkusyksystä.  
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Perusturvaltk. 52 § LASTENSUOJELUA KOSKEVAN PÄÄTÖKSENTEON 

SELKIINNYTTÄMINEN 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan sosiaalisihteeri-

lastenvalvoja toimii lastensuojelusta päättävänä viranhaltijana. 

Hallintosääntö 52 §. Sosiaalisihteeri-lastenvalvoja toimii yleensä 

myös lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja vastaa 

lapsen olosuhteista tehtävästä selvityksestä.  

 

Lastensuojelulain 13 §:n mukaan sosiaalihuollon johtava viranhaltija 

tekee huostaanottoa, ja sijaishoitoon sijoittamista koskevan 

päätöksen, vastentahtoista huostaanottoa koskevan hakemuksen 

hallinto-oikeudelle (Lastensuojelulaki 43 § sekä erityisen 

huolenpidon järjestämistä koskevan päätöksen (Lastensuojelulaki  

72 §) sekä 28 §:n mukaista lapsen tutkimusta vastoin koskevan 

hakemuksen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 

valmistelusta. Lain tarkoittama sosiaalihuollon johtava viranhaltija 

ei voi olla lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. 

Kiireellisen sijoituksen jatkamista koskevaa päätöstä ei voi tehdä 

viranhaltija joka on päättänyt kiireellisestä sijoituksesta.  

 

Sekä Lastensuojelulain tarkoittamilla sosiaalihuollon johtavalla 

viranhaltijalla että lapsen asioista vastaavalla 

sosiaalityöntekijällä tulee olla Laki sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 10 §:n 1 momentin 

mukainen kelpoisuus. Enontekiön sosiaalitoimistossa ko. kelpoisuus 

on saamenkielisellä kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria 

Näkkäläjärvellä ja sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemellä. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää, että Enontekiön kunnan hallintosäännön 

44§:n (Toimivallan siirtäminen) nojalla Lastensuojelulain  

(417/2007) mukainen päätöksenteko järjestetään Enontekiön kunnassa 

seuraavasti: 

Lastensuojelulain 13 §:n tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana 

viranhaltijana toimii saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

Anne-Maria Näkkäläjärvi. Lastensuojelulain 13§:n tarkoittamalla 

sosiaalihuollon johtavalla viranhaltijalla tai hänen määräämällään 

muulla kelpoisuusvaatimuksen täyttävällä viranhaltijalla on 

päätösvalta koskien Lastensuojelulain 38 §:n 3 momentissa 

tarkoitettua kiireellisen sijoituksen jatkamista, 43 §:n 1 

momentissa tarkoitettua huostaanottoa ja siihen liittyvää 

sijaishuoltoa, 43:n 3 momentissa tarkoitettua huostaanoton tai 

kiireellisen sijoituksen aikana tehtävää sijaishuoltopaikan 

muuttamista ja 47 §:ssä tarkoitettua huostaanoton lopettamista. 

Johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee myös 

Lastensuojelulain 28 §:ssä tarkoitetun lapsen tutkimusta ja 43 §:n 2 

momentissa tarkoitetun huostaanottoa ja siihen liittyvää 

sijaishuoltoa koskevan hakemuksen hallinto-oikeudelle. 
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Lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijä toimii 

sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Annikki Kallioniemi. Sosiaalisihteeri 

Annikki Kallioniemi päättää Lastensuojelulain 38 §:n 1 momentin 

mukaisesta lapsen kiireellisestä sijoituksesta. 

 

Perusturvalautakunta päättää että tämä päätös korvaa Hallintosäännön 

52 §:n (perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösvalta) 

Lastensuojelun päätösvaltaa koskevan kohdan sosiaalisihteeri-

lastenvalvojan päätösvalta päätösvallassa 

(kohta 3).  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 53 § SELITYS LAPIN ALUEHALLINTOVIRANOMAISELLE 

LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSENTEOSTA 

 

Lapin aluehallintoviranomainen pyytää hallintolain 34 §:n perustella 

Enontekiön perusturvalautakunnalta selitystä: 

1.miten kunta on järjestänyt lastensuojelulain mukaisen 

päätöksenteon  

2. mikäli päätöksenteko ei kunnassa etene lastensuojeluakin 

edellyttämällä tavalla, mihin toimenpiteisiin Enontekiön kunta on 

ryhtynyt tai mihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla se ryhtyy 

asian saattamiseksi lastensuojelulain edellyttämälle tasolle. 

 

Kunnan selvitys mahdollisine liitteineen tulee antaa viimeistään 

2.6.2014. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää selityksenään: 

Perusturvalautakunta on järjestänyt lastensuojelun päätöksenteon 

Lastensuojelulain edellyttämällä tavalla kokouksessaan 13.5.2014. 

Perusturvalautakunta liittää selitykseen ao. pöytäkirjanotteen.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 54 § TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

 

Lapin ammattikorkeakouluopiskelijat Eila Maria Labba ja Sari 

Arolaakso-Ahola hakevat tutkimuslupaa opintoihin kuuluvan 

opinnäytetyön tekemiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa 

saamelaisten muistisairaiden hoitohenkilökunnan kokemuksista 

hoitotyöstä, siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisista 

kehittämiskohteista. Tutkimus toteutetaan osana valtakunnallista 

Eloisa ikä- kehittämishanketta, jota Lapissa koordinoi SamiSoster 

ry.  

 

Aineistoa varten opiskelijoiden tarkoitus on saada kolme 

vapaaehtoista haastateltavaa. Tutkijat sitoutuvat noudattamaan 

voimassaolevia tutkimusaineiston säilyttämiseen ja 

tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta myöntää tutkimusluvan. 

 

Päätös: 

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. Pyydetään lisäselvityksenä 

tutkimussuunnitelma ja haastattelurunko. Perusturvalautakunta toivoo 

että se voisi saada käyttöönsä tutkimuksen tulokset. 
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Perusturvaltk. 55 § Salassapidettävä- ei julkinen Julkisuuslaki 24 §  

 

 

 

Perusturvaltk. 56 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 5.5.2014 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 62 § 17.3.2014 Lausunto Paras-lain velvoitteiden 

jatkamisesta   

 

Aluehallintovirasto 1.4.2014 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

 

Minna Juuso 23.4.2014 

- Ei ota vastaan sijaisuutta 

 

Tornion Sairaskotisäätiö 

- Avustajatoiminta  

 

Kuuloliitto ry.  

- Kuulopäivä Enontekiöllä ti 13.5. klo 12.00 - 13.00 Luovatuvalla ja 

klo 13.00 – 14.00 Luppokodilla 
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Perusturvaltk. 57 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunnassa otetaan käyttöön kokousasiakirjoissa sama 

asettelu kuin kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Esityslistassa 

päätösehdotus annetaan ensimmäiseksi.  

 

Yritysvaikuttavuusarviointi: Tehdään aina. Esityslistassa esitys 

siitä mitkä asiat vaativat arviointia ja minkä asioiden osalta 

vaikuttavuusarviointi on tarpeeton.  

 

Lapin sosiaaliturvayhdistyksen syyspäivät Sajoksessa 11.- 12.9.2014. 

Ilmoittautumiset Annikki Kallioniemelle 25.5.2014 mennessä. 

Sosiaalitoimisto selvittää toukokuun aikana viranhaltijoiden ja 

työntekijöiden osallistumisen.  

 

Selvitetään syksyyn mennessä, onko sosiaalitoimessa mahdollista 

antaa v. 2015 lomarahavapaita nykyisen lomarahan vapaaksi 

vaihtamista koskevan sopimuksen perusteella, ilman että 

asiakasturvallisuus tai palvelujen tuottaminen vaarantuu.  

Luppokodilla tärkeätä pyrkiä huolehtimaan siitä ettei yövuorossa ole 

kahta kouluttamatonta.  

 

Lautakunnan päätös työhyvinvointiselvityksestä sairauspoissaolojen 

vähentämiseksi on toteutettava.  

 

Luppokodin ja kotipalvelun lääketurvallisuussuunnitelmat esitellään 

perusturvalautakunnan seuraavassa kokouksessa.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.30.  

 

 


