
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA   

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  13.09.2016 klo 16.00 – 18.15 

 

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  

                           § 76- 84 

          Satu-Marja Eira-Keskitalo  vastaava hoitaja 

                                  § 76-84 

           Anne Näkkäläjärvi          sosiaalityöntekijä  

                                 § 76-79 

 

Asiat  § 76 - 90 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Ulla Keinovaara  Outi Kurkela 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

 76 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 77 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 78 § Perusturvalautakunnan esitys talous- ja toimintasuunnitelmaksi  

      vv. 2017 - 2019 

 79 § Vanhuspalvelujen kriteerit 

 80 § Lähihoitajan sijaisuus aj. 15.9.2016 - 31.5.2017 

 81 § Lähihoitajan sijaisuus aj. 15.9.2016 - 29.1.2017 

 82 § Sairaanhoitajan viran sijaisuus aj. 15.9.2016 - 27.4.2017  

 83 § Mediatri-tietojärjestelmän hankkiminen kotihoitoon ja  

      luppokodille, investointiesitys 

 84 § Sitoutuminen toimiva kotihoito Lappiin -hankkeseen  

 85 § Esityksen tekeminen Muonion-Enontekiön terveydenhuollon  

      kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi  

 86 § Sopimus sosiaalipäivystyksen puhelimitse tapahtuvasta  

      etupäivystyksestä 1.1.2017 - 31.12.2017 

 87 § Sairaanhoitaja Heidi Riston hakemus palkallisesta  

      opintovapaasta saamenkielen opintoja varten 

 88 § Kristiina Maggan siirto kehittämistyöhön aj. 1.9.2016 alkaen  

 89 § Sitoutuminen hankkeeseen ”yhdessä toimien-osallisuutta,  

      yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle ” 

 90 § Tiedoksi saatettavat asiat  
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Perusturvaltk. 76 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 77 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Keinovaara ja Outi Kurkela.  
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Perusturvaltk. 78 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYS TALOUS- JA 

TOIMINTASUUNNITELMAKSI VV. 2017 – 2019 

 

Päätös:  

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti että 

erikoissairaanhoitoon varataan 2 800 000 €, mitä varausta ei voida 

järjestää raamin sisältä. Perusturvalautakunta esittää valtuustolle 

että perusturvalautakunnan menoihin varataan lisää 180 000 €. 

Perusteluna on erikoissairaanhoitomenojen toteutuminen vv.2015 ja 

2016; lautakunta joutunut hakemaan ylitysoikeutta vuosille 2015 ja 

2016.  

Muilta osin ehdotuksen mukaan.  

Investointisuunnitelmaan esitetään 25 000 € kotipalvelun ja 

Luppokodin asiakastietojärjestelmän hankintaan.  

 

Käsittely: 

Tulosalueiden vastuuviranhaltijat esittelevät talous- ja 

toimintasuunnitelmaa vastuualueittensa osalta. Anne Näkkäläjärvi 

esitteli omaishoidontuen ja velkaneuvonnan tulosalueet, Miia Ahlholm 

kotipalvelun ja palveluasumisen tulosalueet ja Satu-Marja Eira-

Keskitalo Luppokodin talous- ja toimintasuunnitelman. Annikki 

Kallioniemi esitteli vammaispalvelun ja Aspa-palveluiden 

tulosalueet. Tulosalueiden vastuuviranhaltijat olivat 

asiantuntijoina kuultavana asian esittelyn ajan. 

Leena Palojärvi esitti kokouksessa, että erikoissairaanhoitoon viime 

vuosien käytön mukaisesti 2 800 000 € koska vuoden 2015 ja 2016 

toteutumien perusteella on todennäköistä, että erikoissairaanhoidon 

menot ovat samalla tasolla kuin edellisten vuosien toteutuma.   

Leena Palojärvi esitti, että esitetään että valtuustolle esitetään 

että perusturvalautakunnan menoihin varataan lisää 180 000 €. Leena 

Palojärvi katsoo, ettei raamin sisältä ole tarvittavaa 

erikoissairaanhoidon menojen lisäystä mahdollista kattaa. Valtuuston 

asettama raami ei ole realistinen.  

Lautakunta päätti yksimielisesti varata erikoissairaanhoidon 

menoihin 180 000 € enemmän kuin viranhaltijan 

talousarvioesityksessä, jolloin erikoissairaanhoidon menoihin 

varattaisiin 2 800 000 €.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta antaa oheisen esityksen talous- ja 

toimintasuunnitelmaksi vv. 2017 - 2019. Perusturvalautakunta 

hyväksyy nuorten työpajan siirron perusturvalautakunnan alaisuuteen. 

Mikäli kunnanhallitus siirtää nuorten työpajan sosiaalitoimen 

alaisuuteen, varataan sen menoihin 43 230 €. 

 

Selostus: 

Tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat lautakunnassa esittelevät talous- 

ja toimintasuunnitelmaesityksen omien tulosalueittensa osalta ja 

ovat asiantuntijoina kuultavana asian esittelyn ajan. 
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Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt 15.6.2016 § 28 että kunnan 

talousarviossa perusturvalautakunnan nettomenoihin varataan 

7 846 000 €. Vuodelle 2016 valtuusto varasi 7 600 800 E. Enontekiön 

kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 8.6.2016 § 

146. 

 

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2016 51 § 

edellyttävänsä että perusterveydenhuollon kustannukset alenevat 

ainakin 50 000 € verrattuna tähän vuoteen. Esityksessä 

perusterveydenhuollon menoihin on varattu 2 250 000 €. Kuntayhtymän 

Enontekiön maksuosuuden pitäisi olla tähän raamin mahtuva. 

Kuntayhtymän menot ovat jonkin verran supistuneet mm. yöpäivystyksen 

järjestämisen siirryttyä Lapin Keskussairaalalle. Toisaalta 

kuntayhtymä on palauttanut maksuosuuksia peruskunnille kahtena 

edellisenä vuonna. Asukaskohtaiset kustannukset 

perusterveydenhuollossa ylittävät huomattavasti Lapin maakunnan 

keskimääräiset asukaskohtaiset kustannukset, joten 

perusterveydenhuollossa tulisi pyrkiä menojen supistamiseen.   

 

Kunnan johtoryhmä on katsonut että nuorten työpaja voitaisiin 

siirtää sosiaalitoimelle. Työttömien työllistämisen keskittäminen 

voisi selkeyttää työttömien työllistämiseen käytettävän voimavaran 

käyttöä ja tuoda mahdollisesti yhteensovittamisetuja. 

 

Perustoimeentulotuki siirtyy Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi 

1.1.2017. Tämä vähentää sosiaalitoimiston toimeentulotukityötä. 

Perustoimeentulotuen kustannuksista kunta ja valtio vastaavat 

edelleen puoliksi. Täydentävä toimeentulotuki jää kuntaan, samoin 

ennalta ehkäisevä toimeentulotuki. Muuttokustannukset ja lasten 

tapaamiskustannukset siirtyvät perustoimeentulotuen piiriin. 

Toisaalta Kelan soveltamisohjeet vaikuttavat siihen miten paljon 

kuntaan jää toimeentulotukityötä. Toimeentulotukityön siirtymisestä 

vapautuvaa työaikaa esitetään siirtäväksi velkaneuvontaan ja 

työttömien palveluihin.  

 

Erikoissairaanhoidon menot ovat vaikeasti ennakoitavia. V. 2015 

menot hypähtivät ja v.2016 kuukausilaskut ovat olleet v. 2015 

tasolla.  Esityksessä erikoissairaanhoitoon on sijoitettu raamin 

sisällä irrotettavissa olevat määrärahat.  

 

Hyvinvointikertomus tuodaan perusturvalautakunnan käsittelyyn 

erillisenä asiakirjana myöhemmässä kokouksessa. Perusteluna tähän on 

että siten hyvinvointikertomuksen vuositarkistukseen voidaan 

sisällyttää myös muiden hallintokuntien hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen hyväksi suunnittelema työ.  

 

Esityslistan oheismateriaalina: 

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 
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BSC-kortti koko perusturvan osalta 

Tulosaluekohtaiset BSC-kortit 

Työhyvinvointi- ja koulutussuunnitelmat tulosalueittain. 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus  

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakua 
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Perusturvaltk. 79 § VANHUSPALVELUJEN KRITEERIT 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Kriteerit lyhytaikaiseen laitoshoitoon sekä Luppokodin päivä- ja 

yöhoitoon lisätään luonnokseen.  

 

Käsittely: 

Miia Ahlholm esitteli asiaa kokouksessa. Miia Ahlholm, Satu-Marja 

Eira-Keskitalo ja Anne Näkkäläjärvi olivat asiantuntijoina 

kuultavina kokouksessa asian esittelyn ajan. Anne Näkkäläjärvi 

poistui kokouksesta klo 17.25 asian käsittelyn jälkeen.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy luonnoksen asian jatkotyöstämisen 

pohjaksi.  

Perusturvalautakunta pyytää luonnoksesta ”Vanhuspalvelujen kriteerit 

ja palvelujen ja hoidon porrastus Enontekiön kunnassa ” Enontekiön 

vanhusneuvoston lausunnon, kotipalvelun henkilöstön lausunnon. 

Kuntalaiskeskustelua varten luonnos julkaistaan kunnan www.sivuilla 

ja Facebook-ryhmissä.  

Kommentit pyydetään 15.10. mennessä, jolloin perusturvalautakunta 

voi hyväksyä kriteerit seuraavassa kokouksessaan 25.10.2016.  

 

Selostus:  

Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti vanhuspalvelujen 

kriteerejä on valmisteltu yhteistyössä Muonion kunnan ja Muonion-

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Luonnos 

esityslistan oheismateriaalina. Kriteerityöhön osallistuneet; 

sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm, vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo ja saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria 

Näkkäläjärvi ovat asiantuntijoina kuultavana asian esittelyn ajan.  

 

Tiedoksi:  

Vanhusneuvosto, kunnan sähköinen media 

 

Muutoksenhaku:  

Ei muutoksenhakua, asia kesken 

 

 

   

 

http://www.sivuilla/
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Perusturvaltk. 80 § LÄHIHOITAJAN SIJAISUUS AJ. 15.9.2016 - 31.5.2017 

 

Päätös: 

Lähihoitajan toimen sijaisuuteen, ensisijainen sijoituspaikka 

Luppokoti, valittiin Natalia Rettieva Heponen, ja hänen 

kieltäytymisensä varalle Vappu Kelottijärvi.   

 

Käsittely: 

Asian käsittelyn ajan olivat paikalla vastaava hoitaja Satu-Marja 

Eira-Keskitalo ja sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm asiantuntijoina 

kuultavina.  

Lähihoitajan sijaisuutta, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti, 

ajalle 15.9.2016- 31.5.2017 olivat hakeneet Natalia Rettieva-Heponen 

ja Vappu Kelottijärvi. Kummallakaan ei ole tehtävään 

kelpoisuusehtona olevaa sosiaali- tai terveysalan keskiasteen 

tutkintoa.  

Vastaava hoitaja Satu-Marja esitti kokouksessa, että sijaisuuteen 

valitaan Natalia Rettieva-Heponen. Natalia Rettieva-Heponen on 

pitkään työskennellyt sijaisuuksissa Luppokodilla.  

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi yhtyi vastaavan hoitajan 

esitykseen.  

Ulla Keinovaara esitti että sijaisuuteen valitaan Vappu 

Kelottijärvi. Koska keskustelun kuluessa oli tehty viranhaltijan 

esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti että asiassa 

suoritetaan suljettu lippuäänestys. Kukin lautakunnan jäsen 

kirjoittaa äänestyslipukkeeseen sen hakijan nimen jonka haluaa 

tulevan valituksi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat 

ääntenlaskijoina. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Äänestyksessä Natalia Rettieva-Heponen sai 3 ääntä ja Vappu 

Kelottijärvi 2 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että sijaisuuteen on 

tullut valituksi Natalia Rettieva-Heponen. Lautakunta päätti 

yksimielisesti että Vappu Kelottijärvi valitaan varalle.   

 

Ehdotus: Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus: 

Lähihoitajan sijaisuus, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti,  

on haettavana 12.9.2016 mennessä.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: 

hakijat, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 81 § LÄHIHOITAJAN SIJAISUUS AJ. 15.9.2016 - 29.1.2017  

 

Päätös: 

Lähihoitajan toimen sijaisuuteen, ensisijainen sijoituspaikka 

Luppokoti, aj. 15.9.2016- 29.1.2017 valittiin Kaisa Ruotsalainen, 

hänen kieltäytymisensä varalle Vappu Kelottijärvi.  

 

Käsittely: 

Lähihoitajan sijaisuutta aj. 15.9.2016- 29.1.2017 olivat hakeneet 

lähihoitaja Kaisa Ruotsalainen, Natalia Rettieva-Heponen ja Vappu 

Kelottijärvi. Hakijoista Kaisa Ruotsalainen täyttä vaaditun 

kelpoisuuden, koska hän on suorittanut lähihoitajan tutkinnon.  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja sosiaaliohjaaja Miia 

Ahlholm olivat kokouksessa asiantuntijoina kuultavana asian 

käsittelyn ajan.  

Satu-Marja Eira- Keskitalo esitti, että valitaan Kaisa Ruotsalainen 

ja varalle Vappu Kelottijärvi. Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi 

yhtyi esitykseen. 

 

Ehdotus: Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Lähihoitajan sijaisuus, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti,  

on haettavana 12.9.2016 mennessä.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi: 

hakijat, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 82 § SAIRAANHOITAJAN VIRAN SIJAISUUS AJ. 15.9.2016 -

27.4.2017  

 

Päätös: 

Anne-Maarit Jänkälä valittiin sairaanhoitajan viran sijaisuuteen, 

aj. 15.9.2016- 27.4.2017, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti.  

Hänen kieltäytymisensä varalle valittiin Kristiina Nuutinen.  

 

Käsittely: 

Sairaanhoitajan viran sijaisuutta olivat määräajassa hakeneet Anne-

Maarit Jänkälä ja Kristiina Nuutinen.  Molemmat täyttävät 

viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksen. 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja sosiaaliohjaaja Miia 

Ahlholm olivat läsnä asiantuntijoina kuultavana asian käsittelyn 

ajan. Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti, että 

sijaisuuteen vaaditaan Anne-Maari Jänkälä, joka on toiminut 

Luppokodilla sijaisuuksissa aiemminkin. Perusturvajohtaja Annikki 

Kallioniemi yhtyi vastaavan hoitajan esitykseen. 

 

Ehdotus: Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Sairaanhoitajan viransijaisuus, ensisijainen sijoituspaikka 

Luppokoti, on haettavana 12.9.2016 mennessä.  

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi: 

hakijat, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 83 § MEDIATRI-TIETOJÄRJESTELMÄN HANKKIMINEN 

KOTIHOITOON JA LUPPOKODILLE, INVESTOINTIESITYS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Mediatri-tietojärjestelmän hankintaan 

investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 25 000 € ja 

tietojärjestelmän käyttökuluihin 24 000 €/vuosi.  Käyttökustannukset 

sisällytetään kotipalvelun ja Luppokodin tulosalueille varattavaan 

nettosummaan.   

 

Käsittely: 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm ja vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo olivat asiantuntijoina kuultavana asian käsittelyn ajan.  

Perusturvajohtaja esitti, että Mediatri-tietojärjestelmän hankintaan 

investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 25 000 € ja 

tietojärjestelmän käyttökuluihin 24 000 €/vuosi.  Käyttökustannukset 

sisällytetään kotipalvelun ja Luppokodin tulosalueille varattavaan 

nettosummaan.   

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kotipalvelulle ja Luppokodille on haluttu asiakastietojärjestelmä 

asiakastietojen kirjaukseen.  On pidetty tärkeänä että 

tietojärjestelmään sisältyy, asiakkaan suostumuksella, 

katselumahdollisuus sosiaalipalvelun antamisen kannalta, 

merkitseviin perusterveydenhuollon kirjauksiin. Mediatri-

tietojärjestelmä on käytössä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymässä. Tarjouspyyntö on valmisteltu yhdessä kuntayhtymän 

kanssa.  

 

Medi-Consult Oy:n tarjous esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: kunnanhallitus, tekninen lautakunta 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakuohjetta 
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Perusturvaltk. 84 § SITOUTUMINEN TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN  

-HANKKESEEN  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm ja vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo olivat läsnä kokouksessa asiantuntijoina kuultavana asian 

käsittelyn ajan.  Miia Ahlholm ja Satu-Marja Eira-Keskitalo 

poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta sitoutuu omalta osaltaan Toimiva kotihoito-

hankkeeseen ja osallistuu sen mukaiseen kehittämistyöhön mikäli 

hanke saa rahoituksen. 

 

Selostus: 

Lapin maakunnassa on valmisteltu Toimiva kotihoito Lappiin 

hankesuunnitelma. Hankkeelle aiotaan hakea rahoitusta Sosiaali- ja 

terveysministeriön ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 

vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” kärkihankerahoituksesta. 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntien kuntarahoitus on päätetty maksaa 

sairaanhoitopiirin rahoista.  

 

Esityslistan oheismateriaalina sitoutumispyyntö ja sen liitteet.  

 

Tiedoksi: 

Poske 

 

Muutoksenhaku: 

Oikauisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 85 § ESITYKSEN TEKEMINEN MUONION-ENONTEKIÖN 

TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi totesi ettei kuntayhtymän 

edustajaa ole inhimillisen erehdyksen vuoksi kutsuttu kokoukseen.  

 

Ehdotus:  

Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että se 

edellyttäisi että Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä 

huomioi talous- ja toimintasuunnitelmassaan vv. 2017 - 2019 

seuraavat asiat: 

1. Enontekiön maksuosuuden kuntayhtymän menoihin tulee olla vuonna 

2017 enintään 2 240 000 €. Täten maksuosuus on 50 000 € vähemmän 

kuin on Enontekiön kunnan talousarviossa varattu vuodelle 2016.  

Mahdolliset voimavarojen lisäykset tulee tehdä raamin sisällä siten 

että Enontekiön kunnan maksuosuus alenee.  

2. Perusterveyden hoidon vaikuttavuutta kuntayhtymässä kunnassa 

tulee seurata yleisesti käytössä olevilla mittareilla ja pyrkiä 

mahdollisimman vaikuttavaan hoitoon sydän- ja verisuonitautien, 

diabeteksen, keuhkosairauksien ja mielenterveys- ja 

riippuvuussairauksien osalta. Esitetään että arvio ns. kansantautien 

hoidon vaikuttavuudesta tulee julkaistaan tilinpäätösasiakirjoissa.  

Enontekiön kunnan asukkaat sairastavat hieman keskimääräistä enemmän 

edellä lueteltuja sairauksia. Kunnan väestöstä iso osa on 50 - 70-

vuotiaita.  Ko. iässä riski sairastua on suuri jos elämäntavat ovat 

terveyttä vaarantavat. Tästä syystä ns. kansantautien hoidon 

tehostamiseen tulee sisältyä suunnitelma perusterveydenhuollon 

keinoista vaikuttaa näiden tautien esiintymiseen paikkakunnalla.  

Terveydenhuoltolain mukaisesti kaiken hoidon kuntayhtymässä on 

perustuttava tutkittuun tietoon vaikuttavasta hoidosta, esimerkiksi 

Käypä hoito-suosituksiin. 

Terveydenhuoltolain mukaan väestöryhmien terveyseroja alueella tulee 

pyrkiä kaventamaan.  

Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon kehittämisyksikön ja 

Pohjois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen hankkeessa 

kehitetään paljon palveluja tarvitsevien palveluohjausta ja 
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palveluja. Enontekiön alueella kehitetään erityisesti 

saamenkielisten asiakkaiden palveluohjausta. On olemassa tutkittua 

tietoa siitä että paljon sekä sosiaalitoimen että terveydenhuollon 

palveluja tarvitsevat asukkaat käyttävät valtaosan, 80 %, 

terveydenhuollon voimavaroista joten on tärkeää että 

palveluohjaukseen saadaan asiakkaalle hyödylliset ja taloudellisesti 

tehokkaat yhteistyökäytännöt. Tutkimusten mukaan paljon palveluja 

tarvitsevia on noin 10 % asukasmäärästä, eli Enontekiöllä olisi 

arviolta kyse noin 200 henkilön palveluohjauksesta. Edellytetään 

että kuntayhtymä osallistuu paljon palveluja tarvitsevien 

palveluohjauksesta sopimiseen ja seuraa paljon palveluja 

tarvitsevien hoidon vaikuttavuutta oman toimintansa osalta.  

Enontekiön kunnalla on käytössä sähköinen hyvinvointikertomus. 

Esitetään, että kuntayhtymä pyrkii edistämään kunnan asettamia 

tavoitteita terveyden edistämistyössään.  

3. Lapin maakunnan alueelle hanketyönä valmisteltu muistisairaan 

hoitopolku toteutetaan Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymässä. Muistisairaan hoidosta ja yhteystahoista pitää 

julkaista asiakastiedote kunnan www.sivustolla 31.3.2017 mennessä.  

4.  Kuntayhtymän tulee toteuttaa valtakunnallisten ja maakunnan 

linjausten mukaan vanhustenhuollon palvelurakenteen muuttaminen 

niin, että palvelut tukevat kotona asumista. Tämä tarkoittaa Lapin 

Liiton Sote-savottahankkeen kehittämistyöhön osallistumista ja 

sairaanhoitopiirin kehittämishankkeisiin osallistumista. 

Kehittämistyön tulee viedä käytäntöön.  

Enontekiön kunnan yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä ei lähivuosina 

juurikaan kasva, joten voidaan ennustaa että kunnan asukkaat 

tarvitsevat lähivuosina entistä vähemmän vuodeosastohoito 

ikääntymiseen liittyvien sairauksien hoitoon. Enontekiön kunnan 

tarpeen osalta vuodeosaston paikkamäärää (24 paikkaa) voidaan 

supistaa.  

Kunta tarkistaa suunnitelmansa ikääntyneen väestön tukemisesta ja 

vanhusten palveluista vuonna 2017. Esitetään että kuntayhtymä 

osallistuu suunnitelman laatimiseen terveydenhuollon 

asiantuntijoina.  

5. Perussopimuksen mukainen tuotteistaminen tulee toteuttaa ensi 

tilassa. Jos tuotteistamista ei aiota toteuttaa, tulee kuntayhtymän 

ilmoittaa tämä peruskunnille.  Muussa tapauksessa suunnitelma 

tuotteistamisen toteuttamisesta tulee toimittaa peruskunnille 

http://www.sivustolla/
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tiedoksi 28.2.2017 mennessä. Ensitilassa tulee toteuttaa 

vuodeosastohoidon tuotteistaminen. Tuotteistetun palvelun 

käyttämisestä aiheutuvan peruskunnilta tai muilta maksajilta 

perittävän maksun tulee peittää tuotteistetun palvelun kustannukset.   

Työterveyshuollossa kustannukset voidaan periä työnantajilta.  

Työterveyshuollon maksujen tulee peittää työterveyshuollon 

kustannukset.  

Kun tuotteistaminen ei ole edennyt ovat peruskunnat joutuneet 

jatkamaan alun perin lyhytaikaiseksi sovittua sopimusta siitä miten 

Enontekiön kunta osallistuu vuodeosaston remontin rahoituskuluihin. 

On tärkeää, että kunta saa tietää vuoden 2017 aikana joudutaanko ns. 

pääomakorkovuokraa maksamaan myös vuonna 2018.   

6. Mielenterveyden ja riippuvuussairauksien hoitotyössä tulee 

painottaa peruspalveluissa annettavaa palvelua valtakunnallisten 

linjausten mukaisesti. Hoitosuositusten mukaisesti pitkäaikaisissa 

mielenterveys- ja riippuvuus häiriöissä arkipäivän tuki ja mielekäs 

toiminta ovat asiakkaan pärjäämisen ja terveyden kannalta tärkeitä, 

minkä vuoksi kiinteä yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on 

välttämätöntä. Myös sähköiset palvelut esim. neuvonta– ja ohjaus ja 

HUS :in tarjoamat nettiterapiat ovat  tutkitusti vaikuttavia ja 

kustannustehokkaita.  

Pyydetään että kuntayhtymä toimittaa Enontekiön kunnalle 1.9.2017 

mennessä suunnitelma mielenterveys- ja päihdetyön järjestämisestä 

kuntayhtymässä huomioiden ennaltaehkäisy, omahoito sekä hoito. 

Suunnitelmaan tulee sisältyä ehdotus yhteistyökäytännöiksi kunnan 

peruspalvelujen kanssa.  

7. Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan asiakasmaksut voidaan pitää 

samalla tasolla kuin naapurikuntien terveyskeskuksissa. Päätetyt 

asiakasmaksut asiakkailta kuntayhtymässä laskutetaan.  

8. Kuntayhtymän pyydetään toimittamaan perusturvalautakunnalle 

raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta neljännesvuosittain 

kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana.  

Kuntayhtymä sopii peruskunnan sosiaaliosaston kanssa siitä miten 

erikoissairaanhoidon menoja seurataan ja miten mahdollisiin 

muutoksiin pyritään reagoimaan.  

9. Saamen Kielilain toteuttamisesta v. 2017 kuntayhtymän pyydetään 

toimittamaan suunnitelma Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 

31.12.2016 mennessä. On tärkeää, että kunta voi ennakoida Kielilain 
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mukaiset kustannukset kuntayhtymässä. Kuntayhtymä on velvollinen 

noudattamaan Saamen Kielilakia.  

10. Enontekiön kunnan tavoitteena on lainsäädännön edellyttämä 

avoimuus valmistelussa ja päätöksenteossa.  Enontekiön kunta 

edellyttää, että myös kuntayhtymä avaa valmistelu- ja 

päätösprosessinsa kuntalaiskeskustelulle, kuten Kuntalaissa 

säädetään. Kuntalain mukaisesti vanhusneuvostolle, 

nuorisoneuvostolle ja vammaisneuvostolle tulee antaa tilaisuus 

vaikuttaa. Enontekiön kunta edellyttää: 

- kuntayhtymä julkaisee esityslistansa ja pöytäkirjansa kunnan 

www.sivuilla.  

- Vanhusneuvoston, nuorisoneuvoston ja vammaisneuvoston käsittelyyn 

kuntayhtymä tuo neuvostojen edustamien väestöryhmien palveluihin tai 

tilanteeseen vaikuttavat seikat lausuttavaksi ennen kuin asia 

kuntayhtymässä ratkaistaan.   

- Kansalaiskeskustelua käymiseksi hyödynnetään sosiaalista mediaa.  

11. Enontekiön kunta ilmoittaa että yhdystahona suunnitelmien, 

talouden seurannan ja yhteistyökäytäntöjen osalta kunnassa toimii 

sosiaaliosaston osastopäällikkö, perusturvajohtaja Annikki 

Kallioniemi, varahenkilö sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. 

Edellytetyt selvitykset, aloitteet, yhteistyösopimukset kunnan 

sosiaalitointa ja muuta kunnan toimintaa koskien tulee aina 

toimittaa em. henkilöille. 

Kunnat ja kuntayhtymä ovat sopineet, että talouden, toiminnan ja 

palvelurakenteen vaikuttavuuden seurantaa ja suunnittelua varten 

kuntayhtymän ja kuntien sosiaalitointen asiantuntijat kokoontuvat 

neljä kertaa vuodessa. Kunnan sosiaalitoimi järjestää henkilönsä 

kuntayhtymän talouden ja toiminnan vuosikalenteriin sovittuihin 

asiantuntijakokoontumisiin. Kuntayhtymää pyydetään toimittamaan 

tieto kuntien sosiaalitoimille vuoden 2017 

asiantuntijakokoontumisten ajankohdista 31.12.2016 mennessä.  Esitys 

asialistaksi kokoontumisiin pyydetään toimittamaan aina kuukautta 

ennen kokoontumista. Esitetään että myös kunnan sosiaalitoimi voi 

tuoda kokoontumisissa käsiteltäväksi ajankohtaisia asioita.  

Selostus: 

Kuntayhtymän edustaja kutsutaan asiantuntijana kuultavaksi asian 

käsittelyyn. 

http://www.sivuilla/
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Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän tehtävänä on 

järjestää jäsenkuntiensa puolesta terveydenhuoltolain 3 §:n 2 kohdan 

mukainen perusterveydenhuolto. Perustehtäviensä lisäksi kuntayhtymä 

voi suorittaa myös muita sen jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä 

päätöksillä sille osoittamia tehtäviä. Toiminnoista määrätään 

tarkemmin johtosäännössä. 

 

Kuntayhtymän toimintaa koskevassa 12 §:ssä todetaan että 

”yhtymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. 

Muonion ja Enontekiön kuntien kuntayhtymälle osoittamien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulee ensisijaisesti 

ohjata yhtymävaltuuston työskentelyä.”  Kuntayhtymän talousarviota 

koskien 20 §:ssä todetaan että ”talousarviota valmisteltaessa 

jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän 

toiminnan kehittämiseksi. Talousarviossa on huomioitava tässä 

sopimuksessa määritellyt toiminnalliset seikat.  

 

Perussopimuksen 28 § mukaan kuntayhtymän kunnilta perimät hinnat 

perustuvat Terveydenhuoltolain 58 §:n mukaan tehtyyn tehokkaaseen 

hinnoitteluun.    

 

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä kehittää sopimuskaudella 

saamenkielisiä palveluja ja raportoi kehittämistoimista 

peruskunnille kerran vuodessa. Saamenkielilain mukaisista 

palveluista aiheutuvat kustannukset ohjataan suoraan Enontekiön 

kunnalle. (Perussopimus 28 §). 

 

Enontekiön kunnan valtuusto on asettanut kunnan 

perusturvalautakunnalle tavoitteeksi talous- ja 

toimintasuunnitelmassa vv.2016 - 2018: 

”Perusturvalautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille 

yhteistyössä terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymien 

kanssa hyvinvointia ja terveyttä tukevat sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut, jotka tuotetaan taloudellisesti ja 

tehokkaasti, laadukkaasti, lainsäädännön mukaisesti, oikein 

kohdennettuina ja mitoitettuina. Tavoitteena on tukea ja edistää 

kuntalaisten omaehtoista suoriutumista ja elämänhallintaa sekä 

ennalta ehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. ” 

 

Perusterveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset ovat Enontekiön 

kunnalle huomattavan korkeat. Avohuollon asukaskohtaiset 

kustannukset olivat v.2014 peräti 216 % korkeammat kuin Lapin 

maakunnan kunnissa keskimäärin. Kokonaisuudessaan 

perusterveydenhuollon kustannukset ylittivät Lapin maakunnan 

keskimääräiset asukaskohtaiset kustannukset v.2014 133 %. Panostus 

perusterveydenhuoltoon ei ole vaikuttanut terveyseroja alueella 

vähentävästi, vaan monia kansansairauksia sairastetaan Enontekiöllä 

suhteellisesti enemmän kuin Muoniossa ja Lapin maakunnan kunnissa 
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keskimäärin. V. 2015 myös erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset 

kustannukset ylittivät Lapin maakunnan keskiarvon.  

 

V. 2016 yöaikainen päivystys siirtyi Lapin sairaanhoitopiirin 

järjestämäksi. 

 

Suomessa on tarkoitus siirtää terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

palvelut maakuntien järjestettäväksi. Lapissa siirtymistä 

valmistelee Lapin liitto. Siirtymistä varten palveluja ja 

palvelupolkuja yhtenäistetään.  Hallitusohjelmaan sisältyvät 

kärkihankkeet joiden mukaan vanhustenhuoltoa kehitetään kotona 

asumista tukevaksi. Pyrkimyksenä on palvelurakenteen muuttaminen 

niin että laitoshoitoa voidaan vähentää.  Perhepalveluissa 

tavoitellaan; palvelut ovat helposti saatavissa. Perheiden 

palvelutarpeen mukaisesti palveluntuottajat yhteistyössä tuottavat 

joustavasti perheen tarvitsemat palvelut.  

 

Enontekiöllä terveydenhuolto sisältyy perusturvalautakunnan 

tehtäväalueelle, Muoniossa sosiaalilautakunnan tehtäväalueelle. 

Lautakunnat valmistelevat kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset 

esitykset kunnanhallitukselle, joka kuntalain 39 §:n kohdan 6 

mukaisesti vastaa kunnan omistajaohjauksesta.  

 

Tiedoksi: 

kunnanhallitus 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken 
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Perusturvaltk. 86 § SOPIMUS SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN PUHELIMITSE 

TAPAHTUVASTA ETUPÄIVYSTYKSESTÄ 1.1.2017 - 31.12.2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Enontekiön perusturvalautakunta solmii sopimuksen 

sosiaalipäivystyksen puhelimitse tapahtuvasta etupäivystyksestä  

aj. 1.1.2017 - 31.12.2017 Lapin ensi– ja turvakodin kanssa. 

 

Selostus: 

Lapin ensi- ja turvakodin sopimusesitys esityslistan 

oheismateriaalina. 

Kittilän, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön muodostama 

päivystysrengas on sopinut että v. 2017 virka-ajan ulkopuolinen 

sosiaalipäivystys järjestetään edelleen siten että ns. etupäivystys 

hankitaan Lapin ensi- ja turvakodilta ja takapäivystys järjestetään 

sosiaalityöntekijän kotivaralla ololla. Kunnat jakavat 

takapäivystystyön asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Enontekiön 

kunnan sosiaalityöntekijät takapäivystävät vuodessa viitenä 

viikkona. Sosiaalipäivystyksen siirto terveydenhuollon päivystyksen 

yhteyteen, valmistellaan valtakunnallisesti.  

 

Tiedoksi: 

Lapin ensi- ja turvakoti 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 87 § SAIRAANHOITAJA HEIDI RISTON HAKEMUS 

PALKALLISESTA OPINTOVAPAASTA SAAMENKIELEN OPINTOJA VARTEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta myöntää hakemuksen mukaisesti palkallisen 

opintovapaan sairaanhoitaja Heidi Ristolle saamenkielen opintoja 

varten aj. 5.9.2016- 27.4.2017. Viikot 42 /2016 ja 10/2017 

palkatonta vapaata. 

 

Selostus: 

Heidi Risto osallistuu Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 

monimuotokoulutuksena järjestämälle saamenkielen kurssille aj. 

17.8.2016 – 27.4.2017. Tavoitteena on suorittaa saamenkielen 

keskitason kielitutkinto.  Oikeusministeriö on myöntänyt kunnalle 

avustusta saamen kielen opintojen vuoksi tarvittavien sijaisten 

palkkaukseen. 

 

Tiedoksi: 

Heidi Risto, palkkasihteeri, vastaava hoitaja, hallintojohtaja  

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 88 § KRISTIINA MAGGAN SIIRTO KEHITTÄMISTYÖHÖN AJ. 

1.9.2016 ALKAEN  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Kristiina Maggan kanssa solmitaan työsopimus kehittämistyöstä 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Paljon tukea 

tarvitsevat- paljon tukea käyttävät Kaste –hankkeen 

saamelaiserityisyyden osiossa aj. 1.9.2016 - 31.5.2017.  

Kustannukset työskentelystä laskutetaan Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskukselta. Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka, 

jonka vastuuhenkilöksi nimetään Annikki Kallioniemi, joka toimii 

hankkeen ajan Kristiina Maggan esimiehenä.  

Perusturvalautakunta hyväksyy, että sosiaalityöntekijä Anne-Maria 

Näkkäläjärvi osallistuu kehittäjätyöntekijän ja –tehtävän tueksi 

perustettuun tiimiin. 

 

Selostus: 

Luppokodin hoitajan tehtävässä työskentelevä Kristiina Magga on 

tullut valituksi kehittäjätyöntekijän tehtävään Pohjois-Suomen 

sosiaalialan kehittämiskeskuksen vetämään hankkeeseen Paljon tukea 

tarvitsevat- Paljon palveluja tarvitsevat saamelaiserityisyyden 

osioon.  

Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkön viranhaltijapäätös 

”Kehittäjätyöntekijän palkkaus” esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: 

Kristiina Magga, palkkasihteeri, vastaava hoitaja, kirjanpitäjä, 

Anne-Maria Näkkäläjärvi 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 89 § SITOUTUMINEN HANKKEESEEN ”YHDESSÄ TOIMIEN-

OSALLISUUTTA, YHTEISÖLLISYYTTÄ JA HYVINVOINTIA SAAMELAISALUEELLE ” 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta sitoutuu osatoteuttajana Diakonia-

ammattikorkeakoulun (Oulun toimipiste/kampus) hallinnoimaan 

hankkeeseen ”Yhdessä toimien – osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja 

hyvinvointia saamelaisalueelle ”. Hanke toteutetaan vuosina 2017- 

2019.  

Kunta palkkaa hankkeeseen kokoaikaisen hanketyöntekijän. Diak 

välittää kunnan kuluihin hankeavustusta.   

Perusturvalautakunta edellyttää että kunnan rahoitusosuus hankkeesta 

on korkeintaan 12 000 €/vuosi vuosina vv. 2017 - 2019, yhteensä 

korkeintaan 36 000 € koko hankeajalta.   

 

Hankkeen Enontekiön osuuden tarkempi talous- ja toimintasuunnitelma 

tuodaan lautakunnan käsittelyyn jos hanke saa rahoituspäätöksen. 

 

Tavoitteena on että hanke alkaisi viimeistään 1.2.2017. 

Hanke toteutetaan Enontekiön osalta tiiviissä yhteistyössä 

Enontekiön kunnan työpajatoiminnan ja muiden kunnan työttömien 

tukitoimien kanssa.  

 

Selostus: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Oulun toimipiste/ kampus) aikoo hakea 

ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta hankkeelle: 

”Yhdessä toimien- osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia 

saamelaisalueelle ”. Hankkeen tavoitteena on työikäisen väestön 

(erityisesti työttömien ja työttömyysuhan alaisten) osallisuuden, 

yhteisöllisyyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin vahvistaminen. 

Työmenetelminä ovat ennaltaehkäisevä ja etsivä työ, sosiaalinen 

kuntoutus (mukaan lukien elintapaohjaus) ja ihmisten omien 

voimavarojen vahvistaminen.  

Yhteistyökumppaneina hankkeeseen osallistuvat saamelaisalueen 

kuntien seurakunnat. 

Enontekiön kunta palkkaisi hankkeeseen työntekijän ja olisi 

hankkeessa mukana osatoteuttajana. 

Enontekiön työntekijä olisi osa hanketiimiä johon kuuluvat Diakonia-

ammattikorkeakoulun palkkalistoilla oleva projektipäällikkö, 

projektityöntekijä, projektisihteeri ja verkkopalvelujen 

asiantuntija. Osa työntekijöistä on osa-aikaisia.  

Hankkeen taloussuunnitelman Enontekiön kunnan osuus vuotta kohti: 

Palkkauskulut 40 000 €. Palvelujen ostot 3000 €. Aineet ja tavarat; 

n 2000 € /vuosi. Huoneistokulut kunnanvirastolla 1 500 € /vuosi. 

Yhteensä Enontekiön osakokonaisuuden kokonaiskulut 47 000 €. 
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Ely-Keskuksen hanke avustus kattaa palkkauskuluista 80 % ja muista 

kuluista 17 %. Kun hanketyöntekijä on Enontekiön kunnan 

palveluksessa kuntaa kantaa eläkevastuut palkkausajalta. 

 

Tiedoksi:  

Diak /Lea Rättyä, kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus
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Perusturvaltk. 90 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 6.9.2016 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 

Aluehallintovirasto 25.8.2016 

- Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

osoitetun valtionavustuksen käytön vahvistaminen vuodelle 2015  

 

Saamenkielisen terveydenhoitajan kokonaiskustannukset 2015 

Kunta ja järjestöt yhteisellä asialla 

- Kaikille avoin yhteistyötapaaminen kunnantalolla ti 20.9.2016 klo 

17.00 – 19.30 

--- 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15 

 


