
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  17.11.2015 klo  16.00 – 17.25 

 

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 

Mauri Koskela              vs. kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja   

 

Asiat  § 93 - 107 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Jaakko Alamattila  Ulla Keinovaara 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

 93 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 94 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 95 § Ylityshakemus v.2015 talousarvioon 

 96 § SPR Enontekiön osaston kanssa solmitun ensihuoltosopimuksen  

      tarkistaminen 

 97 § Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin hakemus; osallistuminen  

      oppisopimuskoulutukseen /johtamisen erikoisammattitutkinto  

      (jet) 

 98 § Sairaanhoitaja Heidi Riston hakemus; osallistuminen  

      oppisopimuskoulutukseen /johtamisen erikoisammattitutkinto  

      (jet) 

 99 § Hyrylän asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 

100 § Kutsutaksilinjan Kivijärvi/ Pousujärvi- Kilpisjärvi  

      palveluntuottajan valinta 

101 § Luppokoti 22.10.2015; aluehallintoviraston ohjaus- ja  

      valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus 

102 § Perhepäivähoitaja Mirja Keskitalon palkkaaminen Hyrylän  

      ohjaajan osa-aikaiseen sijaisuuteen (jatko) 

103 § Yhteistyösopimus, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

104 § Rintamaveteraani- ja eritysryhmätunnuksen omaavien siivous 

105 § Tiedoksi saatettavat asiat  

106 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat  

107 § Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen  

      järjestäminen 
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Perusturvaltk. 93 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 94 § 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. 95 § YLITYSHAKEMUS V.2015 TALOUSARVIOON 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta v. 2015 talousarvioon 

350 000 €. 

 

Esittely: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvalautakunnan 

menoihin vuodelle 2015 7 475 130 €.  Toteutumavertailun 31.10.2015 

mukaan varattu määräraha ei tule riittämään. 

 

Menojen ennakointi sosiaali- ja terveyspalveluissa on vaikeaa 

palvelujen oston osalta. Sosiaalipalveluissakin voi olla että 

asiakkaalla on subjektiivinen oikeus palveluun jota ei ole osattu 

ennakoida. Palvelu on tällöin hankittava vaikka määrärahaa ei ole 

varattu.  

 

Ylityslaskelma tehty varovaisuuden periaatteella. Ylitys voi olla 

pienempikin. Terveydenhuollon kuntayhtymien laskutusta on kuitenkin 

vaikea ennakoida.  

 

Erikoissairaanhoidon menojen osalta toteutuma oli 31.10.2015  

2 052 139 €. Jäljellä on 182 000 €, joka ei riitä edes yhden 

kuukauden kuntalaskutukseen, kun keskimäärin erikoissairaanhoidon 

menojen kuntalaskutus on ollut n. 230 000 € - 250 000 €  /kk. V.2015 

erikoissairaanhoidon menoksi kirjataan vielä kolmen kuukauden 

kuntalaskutus.  

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvio on toteutunut koko 

vuoden ylijäämäisenä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittää 

yhtymähallitukselle, että jäsenkuntalaskutusta oikaistaan. 

Enontekiön kunnalle esitetään palautettavaksi 91 350 €.  

 

Ensihoidon kulut on sairaanhoitopiirissä päätetty jakaa niin että 

enintään kulut ovat 135 € asukasta kohti. Ensihoidon osalta 

palautusta tullee Enontekiön kunnalle 125 000-130 000 €.  

 

Kalliin hoidon tasauksessa potilaskohtaisten menojen tulee olla 

90 000 € jotta kustannuksia tasataan. Koska kustannusten alaraja on 

noussut, palautus voi jäädä Enontekiön osalta kokonaan pois.  

 

Erikoissairaanhoidon osalta ylityksen tarve on n. 250 000 €. 

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän vuodeosaston käyttö 

on ollut alkuvuonna aiempaa runsaampaa. Ennakkolaskutusten 

perusteella mukaan ylitystä voi tulla n. 70 000 €. 
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Sosiaalipalveluissa Kolpeneen palvelukeskuksen palvelujen käyttöä on 

ollut ennakoitua enemmän. Avustuksissa perustoimeentulotuen menot 

ovat ylittymässä, ylityksestä AVI maksaa 50 %. Toteutuma 31.10. 

114 877 € (varattu 120 000 €). Työmarkkinatuen kuntaosuus sen sijaan 

ei ole ylittymässä; toteutuma 31.10.2015 78 044 € (varattu 100 000 € 

). Täydentävä toimeentulotukeen varattu 15 000 €, toteutuma 31.10. 

22 548 €. Taksikuljetuksiin varattu määräraha on ylittynyt SHL ja 

VPL mukaisissa kuljetuksissa; SHL kuljetuksiin kulunut 33 500 € 

31.10.2015 mennessä ja VPL kuljetukset; toteutuma 31.10. 43 788 €, 

varattu 40 000 €. Palkkausmenot sosiaalipalveluissa eivät ylittyne. 

Joillakin tulosalueilla tulossa määrärahan alituksia. Näyttäisi 

siltä, että sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan voivat pysyä 

varatuissa määrärahoissa. Tulojen osalta toteutuma ennakoitu.  

Varaudutaan kuitenkin 30 000 € ylitykseen.  

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku:  

asia kesken 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________17.11.2015_________________ 6 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2015  

 

                                    

Perusturvaltk. 96 § SPR ENONTEKIÖN OSASTON KANSSA SOLMITUN 

ENSIHUOLTOSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan sopimuksen.  

 

Esittely: 

Enontekiön kunnan sosiaalitoimella ja SPR:n Enontekiön osastolla on 

sopimus jonka mukaan SPR:n ensihuoltoryhmä avustaa sosiaalitointa 

hälytystilanteissa ja äkillisissä kriisitilanteissa huollon; 

muonituksen, majoituksen, henkisen tuen tehtävissä. Toiminnasta on 

hyvät kokemukset.   

Sopimusesitys esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

SPR Enontekiön osasto 

J.Ad.Rantakokko 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisu 
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Perusturvaltk. 97 § SOSIAALIOHJAAJA MIIA AHLHOLMIN HAKEMUS; 

OSALLISTUMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN /JOHTAMISEN 

ERIKOISAMMATTITUTKINTO (JET)  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin 

osallistumisen oppisopimuskoulutukseen /Johtamisen 

erikoisammattitutkinto aj. 16.1.2016 – 2017/2018. 

 

Esittely: 

Ammattiopisto Lappia järjestää oppisopimuskoulutuksen, jonka 

tavoitteena on suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto (JET).  

Haku koulutukseen päättyy 14.1.2016. Koulutus alkaa 16.1.2016 ja kestää 

1,5 - 2 vuotta. Se toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksen, 

ohjauksen sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Lähipäivät 

järjestetään Muoniossa 1 - 2 päivän kokonaisuuksina, lähipäiviä on 

yhteensä 16.  

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus toteutetaan oppisopimuksella, 

joka on osallistujalle ja työnantajalle maksuton. Opetushallitukselle 

tilitettävä tutkintomaksu on 58 €.  

Opetushallituksen näyttötutkinnon perusteiden mukaan johtamisen 

erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon 

suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen 

tutkinnon osan suorittamista.  

Pakollinen tutkinnon osa on  

-Johtajana toimiminen  

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden, 

ovat  

-Henkilöstön johtaminen  

-Asiakkuuksien johtaminen  

-Tuotannon johtaminen  

-Verkostojen johtaminen.  

Lähiopetuspäiviin osallistutaan työajalla.  

 

Enontekiön kunnanhallitus on päättänyt 26.10.2015 250 §: 

Kunnanhallitus päättää, että johtamisen erikoisammattitutkinnon 

suorittamisesta kiinnostuneet, tutkinnosta työssään hyötyvät, 

viranhaltijat voivat osallistua koulutukseen, siihen kuuluviin 

lähiopetuspäiviin ja ohjaustilaisuuksiin sekä omaan 

työhön/organisaatioon liittyvien tehtävien tekemiseen työajallaan. 

Koulutukseen osallistuminen tulee järjestää siten, ettei se häiritse 

työtehtävien hoitamista.  

Työnantaja maksaa tutkintomaksun 58 €/opiskelija. Matkat toteutetaan 

yhteiskyydillä kunnan autoilla. 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää 

koulutukseen osallistumisesta mikäli koulutuksen kesto ylittää 5 pv.  
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Tiedoksi:  

Miia Ahlholm, palkkasihteeri, khall 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisu
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Perusturvaltk. 98 § SAIRAANHOITAJA HEIDI RISTON HAKEMUS; 

OSALLISTUMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN /JOHTAMISEN 

ERIKOISAMMATTITUTKINTO (JET)  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin 

osallistumisen oppisopimuskoulutukseen /Johtamisen 

erikoisammattitutkinto aj. 16.1.2016 – 2017/2018. 

 

Esittely: 

Ammattiopisto Lappia järjestää oppisopimuskoulutuksen, jonka 

tavoitteena on suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto (JET).  

Haku koulutukseen päättyy 14.1.2016. Koulutus alkaa 16.1.2016 ja kestää 

1,5 - 2 vuotta. Se toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksen, 

ohjauksen sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Lähipäivät 

järjestetään Muoniossa 1 - 2 päivän kokonaisuuksina, lähipäiviä on 

yhteensä 16.  

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus toteutetaan oppisopimuksella, 

joka on osallistujalle ja työnantajalle maksuton. Opetushallitukselle 

tilitettävä tutkintomaksu on 58 €.  

Opetushallituksen näyttötutkinnon perusteiden mukaan johtamisen 

erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon 

suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen 

tutkinnon osan suorittamista.  

Pakollinen tutkinnon osa on  

-Johtajana toimiminen  

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden, 

ovat  

-Henkilöstön johtaminen  

-Asiakkuuksien johtaminen  

-Tuotannon johtaminen  

-Verkostojen johtaminen.  

Lähiopetuspäiviin osallistutaan työajalla.  

 

Enontekiön kunnanhallitus on päättänyt 26.10.2015 250 §: 

Kunnanhallitus päättää, että johtamisen erikoisammattitutkinnon 

suorittamisesta kiinnostuneet, tutkinnosta työssään hyötyvät, 

viranhaltijat voivat osallistua koulutukseen, siihen kuuluviin 

lähiopetuspäiviin ja ohjaustilaisuuksiin sekä omaan 

työhön/organisaatioon liittyvien tehtävien tekemiseen työajallaan. 

Koulutukseen osallistuminen tulee järjestää siten, ettei se häiritse 

työtehtävien hoitamista.  

Työnantaja maksaa tutkintomaksun 58 €/opiskelija. Matkat toteutetaan 

yhteiskyydillä kunnan autoilla. 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää 

koulutukseen osallistumisesta mikäli koulutuksen kesto ylittää 5 pv.  
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Tiedoksi:  

Heidi Risto, palkkasihteeri, khall 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisu  
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Perusturvaltk. 99 § HYRYLÄN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta edellyttää, että kyselyn 

palaute käydään läpi asiakkaiden kanssa ja, että palaute 

hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi 

 

Esittely:  

Ohjaaja Merja Korkalon yhteenveto suoritetun kyselyn tuloksista 

esityslistan oheismateriaalina. 

 

 

Tiedoksi:  

Toimintakeskus Hyrylä / ohjaaja Merja Korkalo 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisu  
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Perusturvaltk. 100 § KUTSUTAKSILINJAN KIVIJÄRVI/POUSUJÄRVI- 

KILPISJÄRVI PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Kutsutaksilinjakuljetus Kivijärvi/Pousujärvi- 

Kilpisjärvi hankitaan Elli-Marja Kultimalta.  

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri esitti ehdotuksenaan kokouksessa että 

kutsutaksikuljetus hankitaan Elli-Marja Kultimalta, joka oli tehnyt 

edullisimman tarjouksen. 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Esittely: 

Enontekiön Kehitys Oy on pyytänyt tarjoukset kutsutaksilinjalle 

Kivijärvi/Pousujärvi-Kilpisjärvi.  Tarjoukset esitellään 

kokouksessa.  

Perusturvalautakunta maksaa 60 % kutsutaksilinjan kustannuksista. 

 

Tiedoksi:  

Enontekiön Kehitys Oy / Sirpa Mannela 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisu 
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Perusturvaltk. 101 § LUPPOKOTI 22.10.2015; ALUEHALLINTOVIRASTON 

OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS  

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi siten, että ohjeiden ja suositusten mukaan 

toimitaan. Vastuuhenkilö asiassa vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo. 

 

Esittely: 

Aluehallintovirasto teki 22.10.2015 Luppokotiin ohjaus- ja valvonta 

sekä tarkastuskäynnin.  Kertomus esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Luppokoti / vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisu 
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Perusturvaltk. 102 § PERHEPÄIVÄHOITAJA MIRJA KESKITALON PALKKAAMINEN 

HYRYLÄN OHJAAJAN OSA-AIKAISEEN SIJAISUUTEEN (JATKO) 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalauta hyväksyy että perhepäivähoitaja Mirja Keskitalo 

toimii ohjaajan osa-aikaisuuden sijaisena 31.5.2017 saakka 

suorittaen samalla oppisopimussuhteessa virikeohjaaja-artesaanin 

tutkintoa sivistystoimen kanssa solmimansa oppisopimuksen 

mukaisesti. Työaika on Hyrylässä 14 tuntia viikossa. Keskitalolle 

maksetaan toimintakeskuksen ohjaajan tehtäväkohtainen palkka 

vähennettynä 10 % puuttuvan sosiaali- ja terveydenhoitoalan 

kouluasteisen tutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon puutteen 

perusteella. Kun Keskitalo suorittaa virikeohjaaja-artesaanin 

tutkinnon palkkaus tarkistetaan. 

 

Esittely: 

Perhepäivähoitaja Mirja Keskitalon kanssa on aj. 1.12.2014- 

31.12.2015 solmittu työsopimus Hyrylän osa-aikaisen ohjaajan 

sijaisuuden hoitamisesta. 

Keskitalo opiskelee sivistystoimen kanssa solmimansa 

oppisopimuksella virikeohjaaja-artesaanin tutkintoa. Työssä 

oppimisjaksot Hyrylässä ovat palkallisia ja lähiopetusjaksot 

palkattomia. 

 

Hyrylän ohjaaja Soile Kantolalle on myönnetty osa-aikainen työ 

1.1.2016 alkaen toistaiseksi, kun aiempi päätös oli määräaikainen 

31.12.2015 saakka. Työaika Kantolalla 21 h 2,5 min/viikko. Kantola 

työskentelee toimintakeskuksessa maanantaista keskiviikkoon kunakin 

päivänä klo 8.00- 15.025. Mirja Keskitalo on hakenut jatkoa 

sijaisena Hyrylässä toimimiseen: 

”Viriketoiminnanohjaaja koulutus oppisopimuksella jatkuisi minulla 

vielä vuoteen 2017 toukokuuhun asti. 

Lähijaksoja on vain vuoden 2016 loppuun ja mahdollisuus tehdä sitten 

vielä puolivuotta näyttöjä mikäli en kerkiä niitä tehdä ensivuoden 

loppuun mennessä. Koska Hyrylässä tarvitaan vielä kahtena päivänä 

viikossa tuuraajaa, niin teen mielelläni vielä ensivuoden samalla 

lailla ja suorittaisin opintoni päätökseen. 

Mirja Keskitalo ” 

Sivistysosastolle ja Hyrylän työntekijöille järjestely sopii.  

 

Tiedoksi:  

Mirja Keskitalo, Toimintakeskus Hyrylä, palkkasihteeri, vs. 

varhaiskasvatuksen ohjaaja Hanna Tissari 

 

Muutoksenhaku:  

oikaisu 
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Peruturvaltk. 103 § YHTEISTYÖSOPIMUS, LAPIN SOSIAALI- JA 

TERVEYSTURVAYHDISTYS RY 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunta solmii 

esitetyn yhteistyösopimuksen Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys 

ry:n kanssa. 

 

Esittely: 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toiminnan yhtenä 

tavoitteena on Lapin järjestörakenteen avulla tukea kuntien ja 

järjestöjen välistä yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin 

järjestämisessä. Sopimuksella sovitaan yhteistyöstä Lapin sosiaali- 

ja terveysturvayhdistyksen kanssa.  

 

Enontekiön kunta vanhastaan pitänyt järjestöjen kanssa tehtävää 

yhteistyötä tärkeänä. Vuonna 2016 tarkoituksena on tarkastella 

kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä kuluvana valtuustokaudella sekä 

laatia kuntastrategia. Järjestöjen osuus kummankin asian 

työstämisessä erittäin tärkeä.  Sopimusesitys esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

kesken  
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Perusturvaltk. 104 § RINTAMAVETERAANI-JA ERITYSRYHMÄTUNNUKSEN 

OMAAVIEN SIIVOUS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Ari Mäkitalo poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta tukee edelleen vuonna 2016 

rintamaveteraanien ja kuntoutuspäätöksen saaneiden 

erityisryhmätunnuksen omaavien kotona asumista ostamalla 

veteraaneille viikkosiivouksen 

Rakennus Mäkitalo Oy:ltä joka kolmas viikko, 1-3 tuntia kerrallaan, 

tarpeen ja asiakkaan käytössä olevien asumisneliöiden mukaan.  

 

Talousarvioon varataan toiminnan nettokustannuksiin 4000 €. 

 

Hallinnollisen asiakaspäätöksen palvelujen ostamisesta tekee 

sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm.  

Asiakkailta ei peritä asiakasmaksua. 

Toiminta rahoitetaan kotipalvelun tukipalveluun varatuista 

määrärahoista. Kunta käyttää tähän toimintaan Valtiokonttorin 

sotiemme veteraanien kotona asumisen tukemiseen myöntämän avustuksen  

sekä sotiemme veteraanien järjestön paikallisosaston myöntämän 

avustuksen. 

Erityisryhmätunnuksen omaavien siivouspalvelu  

rahoitetaan kokonaan kunnan omilla varoilla. 

 

Mikäli Tornion sairaskotisäätiö saa vuonna 2016 palkattua 

Enontekiölle veteraaniavustajan, suunnataan avustajan työpanos 

niille joita kunta ei tällä hetkellä muuten tue, esimerkiksi 

veteraanien lesket. Avustajan työpanosta voidaan veteraanien osalta 

käyttää muuhun kuin viikkosiivoukseen. Avustajan toimenkuva 

suunnitellaan moniammatillisesti avustajan, asiakkaiden ja 

sosiaalitoimen kanssa. 

 

Perusturvalautakunta esittää että avustajatoimintaa tuetaan 

kunnanhallituksen kuntalisästä.  

 

Esittely: 

Kunta on tukenut rintamaveteraanien ja kuntoutuspäätöksen saaneiden 

erityisryhmätunnuksen omaavien kotona asumista yhteistyössä Tornion 

sairaskotisäätiön järjestämällä veteraaniavustajatoiminnalla sekä 

maksamalla rintamaveteraanien ja erityisryhmätunnuksen saaneiden  
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asiakasmaksut ko. toiminnassa. Perusturvalautakunta on päättänyt 

että Valtiokonttorin kotona asumisen tukemiseen maksama avustus on 

käytetty tähän toimintaan.  

Tornion sairaskotisäätiöllä ei ole ollut tarjota  

veteraaniavustajaa kevään 2014 jälkeen. Tulevan, vuoden 2016 osalta 

avustajan mahdollinen saaminen ja palkkausprosessi ovat tällä 

hetkellä selvittelyssä. 

Avustajan palkkaukseen Tornion sairaskotisäätiö käyttää osin 

palkkatukea, joten avustajan pitää olla työtön ja palkkatukeen 

oikeutettu. Kunnanhallitus on maksanut palkkauskuluihin 300 € /kk 

kuntalisään varatutusta määrärahasta.  

 

Valtiokonttori tukee rintamaveteraanien kotona asumista 

vuosittaisella avustuksella, jonka suuruuteen vaikuttavat kunnassa 

kotona asuvien veteraanien määrä, sekä eduskunnan varaama määräraha. 

Valtiokonttorin vuonna 2015 myöntämä määräraha on 3928,93 € sekä 

lisäksi heinäkuussa 2015 haettu lisämääräraha, 862,74 €. Avustus 

vuonna 2015 on yhteensä 4791,67 €.  
 

Enontekiön kunnassa asuu kotona tai Ounasmajojen  

palveluasumisyksikössä kuusi veteraanitunnuksen omaavaa sekä kaksi 

erityisryhmätunnuksen omaavaa. Yhteensä siivouspalvelun piirissä on 

siis 8 henkilöä.  

Useimmat haluavat tukipalveluna siivousta.  

 

Rakennus Mäkitalo Oy on ilmoittautunut asianmukaisesti 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun tukipalvelun yksityiseksi 

tuottajaksi. Muita yrityksiä ei tukipalvelujen yksityiseksi  

tuottajaksi ole ilmoittautunut.  

 

Rakennus Mäkitalo Oy tuottaa ko. palvelun ostopalvelusopimuksella 

vuonna 2015 ajalla 23.2.2015 - 31.12.2015. Asiakkailta tulleen 

palautteen mukaan palveluun ollaan oltu tyytyväisiä ja palvelun 

toivotaan jatkuvan.  

 

Tiedoksi: 

Enontekiön kunnanhallitus, Sotiemme veteraanien järjestöt / Pentti 

Keskitalo 

Tornion sairaskotisäätiö 

 

Muutoksenhaku: 

oikaisu 
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Perusturvaltk. 105 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös:  

Merkitään tiedoksi. 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 10.11.2015 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 230 § 12.10.2015 Erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaajan toimen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi 

- Khall 231 § 12.10.2015 Talousarvion toteutuminen 1-8/2015 

- Khall 235 § 12.10.2015 Enontekiön kunnan esitys Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmaa varten 

 

Enontekiön kotipalvelun ja tukipalveluiden sisältö ja kriteerit  

2015 - 2016, päivitetty 10.11.2015  

 

- Hetan terveyskeskuksen laboratoriossa sijaisena ajalla  

25.11.- 31.12.2015 Tanja Rautio. 

 

Valvira 14.9.2015 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen, Oy Terapia 

 

Super Muonion-Enontekiön ao ry 112 29.9.2015 

- Kannanotto, Luppokodin työvuorojärjestely 

 

Merikratos Oy 25.9.2015 

- Eivät käytä optiota 31.12.2015 päättyvään sopimukseen 

sosiaalipäivystyksen puhelimitse tapahtuvasta etupäivystyksestä 

 

Aluehallintovirasto 29.10.2015 

- Lastensuojelun edunvalvonta-huoltajalle on tarvittaessa haettava 

sijainen, joka käyttää lapsen puhevaltaa 

 

Aluehallintovirasto 8.10.2015 

- Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta,  

Kriso Team Oy  

 

Aluehallintovirasto 28.10.2015 

- Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta, Merikratos 

Oy 
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Perusturvaltk. 106 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Ei ollut. 
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Perusturvaltk. 107 § VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN 

ETUPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy Lapin ensi- ja turvakodin 

etupäivystyksen järjestäjäksi ja valtuuttaa sosiaalisihteerin 

solmimaan sopimuksen Enontekiön kunnan osalta etupäivystyksestä 

Lapin ensi- ja turvakodin kanssa. 

 

Esittely:  

Enontekiön perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 

30.8.2015 § 78 että Enontekiön kunta jatkaa virka-ajan ulkopuolisen 

päivystyksen järjestämistä Pellon, Kittilän, Kolarin ja Muonion 

kuntien kanssa. Kunnat järjestävät asukaslukujen mukaisessa 

suhteessa sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavan takapäivystäjän. 

Etupäivystyksen osalta päätettiin käyttää Merikratos Oy:n palveluja 

sopimukseen sisältyvänä optiona. Merikratos Oy kuitenkin ilmoitti, 

ettei se enää järjestä etupäivystystä v. 2016.  Sosiaalitointen 

työkokouksessa 6.10. päätettiin että Pellon kunta kilpailuttaa 

etupäivystyksen kaikkien kuntien osalta. Tarjouskilpailun jälkeen 

valituksi tuli Lapin ensi- ja turvakoti jonka kanssa kaikkien 

päivystysalueen kuntien pitäisi nyt tehdä sopimukset 

etupäivystyksestä.   

 

 

---- 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25. 


