
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  19.04.2016 klo  16.00 – 17.10 

 

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 

  Miliza Kimmel  vj § 26-38 

   

   

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja   

  Miia Ahlholm  sosiaaliohjaaja 

 

Asiat  § 26 - 42 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

   

  Outi Kurkela   

  puheenjohtaja § 35 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Jaakko Alamattila  Ari Mäkitalo 

  

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

 26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 28 § Kodinhoitajan toimen täyttäminen, toistaiseksi voimassa oleva   

      työsuhde 

 29 § Kodinhoitaja Eija Pahajoen irtisanoutuminen 

 30 § Irtisanoutumisen johdosta vapautuneen kodinhoitajan toimen  

      täyttäminen ja julistaminen haettavaksi 

 31 § Kodinhoitajan toimen perustaminen kodinhoitajan viran tilalle 

 32 § Avustaja Marja Harjun työaika  

 33 § Hyrylän henkilöstön kirje koskien lomarahapäiviä 

 34 § Lapin vammaistyön koordinaatioryhmän jäsenen nimeäminen 

 35 § SámiSoster ry:n pyyntö järjestötyöntekijän kunnanviraston  

      työhuoneen vuokran alentamisesta 

 36 § Salassapidettävä - ei julkinen (Julkisuuslaki 24 §)  

      Hakemus kotipalvelumaksun alentamisesta tai  

      poistamisesta 

 37 § Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen     

      kuljetuspalvelu; tarkennukset naapurikunnan ja odotusajan 

      suhteen. Asiakkaille annettava ohje. 

 38 § Perusturvalautakunnan raami vuodelle 2017; Muonion-Enontekiön  

      terveydenhuollon kuntayhtymän omistajaohjaus koskien v. 2017  

      talous- ja toimintasuunnitelmaa 

 39 § Perusturvalautakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman  

      toteutuminen ensimmäisenä vuosineljänneksenä 

 40 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 41 § Lapin sosiaali-ja terveysturvayhdistys ry; yhteistyösopimus  
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Perusturvaltk. 26 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 27 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Ari 

Mäkitalo. 
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Perusturvaltk. 28 § KODINHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN, TOISTAISEKSI 

VOIMASSA OLEVA TYÖSUHDE 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta valitsee kodinhoitajan toistaiseksi voimassa 

olevaan toimeen Tiina Korkalon. 

Perusturvalautakunta julistaa haettavaksi kodinhoitajan sijaisuuden 

31.12.2016 saakka, koska sijaisena toimiva Tiina Korkalo tulee 

valituksi toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. 

 

Selostus: 

Kodinhoitajan toimi on ollut haettavana. Hakuilmoitus ja yhteenveto 

hakijoista esityslistan liitteenä.    LIITTEET 1, 2 

Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa.  Määräaikaan mennessä tointa 

ovat hakeneet Tiina Korkalo, Sirpa-Liisa Korva ja Katariina Laakso. 

Hakijoista lähihoitajat Tiina Korkalo ja Katariina Laakso täyttävät 

tutkintovaatimuksen. Katariina Laaksolla ei ole hakuilmoituksessa 

edellytettyä ajokorttia.  

 

Tiedoksi: Valittu, hakijat, palkkasihteeri Riitta Ranta 

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 29 § KODINHOITAJA EIJA PAHAJOEN IRTISANOUTUMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta myöntää eron kodinhoitajan toimesta Eija 

Pahajoelle 1.2.2016 alkaen. 

Perusturvalautakunta kiittää kodinhoitaja Eija Pahajokea tämän 

Enontekiön kunnan hyväksi tekemästä työstä. 

 

Selostus: 

Kodinhoitaja Eija Pahajoki on irtisanoutunut kodinhoitajan toimesta 

1.2.2016 alkaen.  

 

Tiedoksi: Pahajoki, palkkasihteeri Riitta Ranta 

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________19.04.2016_________________ 6 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2016  

 

                                    

Perusturvaltk. 30 § IRTISANOUTUMISEN JOHDOSTA VAPAUTUNEEN 

KODINHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN JA JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Toimen täyttämisessä menetellään kunnan 

henkilöstöohjeen mukaisesti.  

 

Käsittely: 

Vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm oli asiantuntijana 

kuultavana kokouksessa asiaa käsiteltäessä.  

 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää täyttää vapautuneen 

kodinhoitajan toimen siten että toimen ensisijainen sijoituspaikka 

on kotipalvelun Hetan tiimi. Toimi julistetaan haettavaksi 

henkilöstöohjeen mukaan ensin sisäisesti ja, jos sisäinen haku ei 

tuota tulosta, julkisesti.   

 

Selostus:  

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin selostus kotipalvelun tilanteesta 

alueittain esityslistan oheismateriaalina. Käsivarressa 

asiakkuuksien määrä on vähentynyt ,kun asiakkuuksien määrä ja 

asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt Hetan tiimin alueella. 

Käsivarren tiimin osalta kotipalvelu pystytään ainakin 

lähitulevaisuudessa hoitamaan siten että Käsivarressa työskentelee 

yksi kodinhoitaja, jonka työtä tuetaan saamenkielisellä 

kotipalvelulla ja tarvittaessa käynneillä Hetan tiimistä. 

Väestörakenteen perusteella voidaan ennakoida, että yli 75-

vuotiaiden määrä Karesuvannon tiimin alueella ei nouse.  

Hetan tiimin alueella on lisätyövoimaa tarvitaan, jotta kunta 

selviytyisi velvoitteistaan ja jotta laitoshoidon kysyntää voidaan  

hillitä.  

 

Tiedoksi: Miia Ahlholm 

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 31 § KODINHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN KODINHOITAJAN 

VIRAN TILALLE 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kotipalveluun 

perustetaan kodinhoitajan toimi. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 

(272/2005) 8 §:n mukaan; lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva 

sosiaali- ja terveysalan kouluasteinen tutkinto.  

Toimen ensisijainen sijoituspaikka on kotipalvelun Hetan tiimi. 

Työaika jaksotyöaika. KVTES:n palkkahinnoittelukohta 04SOS06A ” 

Sosiaalihuollon ammattitehtävät ”.  Toimi täytetään aluksi osa-

aikaisena.  

 

Selostus: 

Kotipalvelussa virkasuhteinen kodinhoitaja on hakenut osa-aikatyötä. 

Kodinhoitajan työhön ei nykyisin sisälly julkisen vallan käyttöä 

joka edellyttäisi virkasuhdetta. Kotipalvelussa ei ole mahdollista 

vähentää työvoimaa. Osa-aikaisuuden tilalle tarvitaan työntekijä 

joka voi toimia työsopimussuhteessa. 

Kodinhoitajan toimenkuva oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Asia valmisteluun liittyvä, ei oikaisuvaatimusta; Kuntalaki 136 §. 
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Perusturvaltk. 32 § AVUSTAJA MARJA HARJUN TYÖAIKA  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy, että Toimintakeskus Hyrylässä 

avustaja Marja Harjun viikkotyöaika pitenee 1.1.2016 alkaen 

toistaiseksi yhden tunnin viikossa. Marja Harjun työaika tällöin 

82,60 % kokoaikaisesta työajasta 1.1.2016 alkaen.   Palkka maksetaan 

tällä tavalla pidennetyn työajan mukaan 1.1.2016 alkaen. 

 

Selostus:  

Toimintakeskuksessa työskentelevä ohjaaja Soile Kantola tekee osa-

aikatyötä. Hänen kanssaan sovittiin, Kantolan pyynnöstä, että hänen 

työaikansa lyhenee vuoteen 2015 verrattuna tunnin viikossa 1.1.2016 

alkaen. Toimintakeskuksessa keskusteltiin, että osa-aikatyötä tekevä 

avustaja Marja Harju voi tehdä vastaavasti pitempään.  Kun 

kokonaisuudessaan kahden osa-aikatyötä tekevän työaika ei lyhene, 

hoituvat mm. asiakkaiden kotiinlähtöön liittyvät toimet ilman 

vaikeuksia. Marja Harju on tehnyt kolmena päivänä viikossa 

päivittäin 20 minuuttia pitempää työaikaa vuoden alusta alkaen.   

 

Tiedoksi: Marja Harju, palkkasihteeri Riitta Ranta 

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 33 § HYRYLÄN HENKILÖSTÖN KIRJE KOSKIEN LOMARAHAPÄIVIÄ  

 

Päätös: 

Tulosaluevastaavat tekevät päätöksen kunkin yksikön osalta siten 

että säästötoimena myönnettävä lomarahavapaa ei vaaranna yksikön 

toimintaa. Perusturvalautakunnan käsityksen mukaan Toimintakeskus 

Hyrylän osalta lomarahavapaat voidaan järjestää ilman että yksikön 

toiminta vaarantuu.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti ehdotuksenaan kokouksessa, että 

tulosaluevastaavat päättävät tulosalueensa osalta asiasta. 

 

Keskustelussa todettiin, että Hyrylän osalta säästötoimenpiteenä 

voidaan myöntää lomarahavapaata, koska lomarahavapaat voidaan 

sijoittaa asiakkaiden lomien ajalle.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Kunta on solminut palkansaajajärjestöjen kanssa sopimuksen lomarahan 

vapaaehtoisesta vaihtamisesta vapaaksi. Sopimuksen tarkoitus on 

tuottaa kunnalle säästöä. Lomarahavapaan ajaksi ei saa palkata 

sijaisia.  Päätöksen lomarahan muuttamisesta vapaaksi kunkin 

työntekijän kohdalla tekee tulosalueen vastaava. Sosiaalitoimessa 

Luppokodilla ja kotipalvelussa useat työntekijät ovat hakeneet 

lomarahan muuttamista vapaaksi. Käytäntö on osoittanut että 

lomarahan vaihtaminen on heikentänyt työn laatua ja aiheuttanut 

henkilöstön rasittumista, mikä mahdollisesti on vaikuttanut siihen 

että näissä yksiköissä on ollut runsaasti sairauslomia. 

Sairauslomien sijaisten palkkauskustannukset ovat ylittäneet 

moninkertaisesti lomarahavapaista saadut säästöt. Tämän vuoksi 

sosiaalitoimessa on viime vuonna suostuttu korkeintaan viiden päivän  

lomarahavapaisiin.  

 

Tiedoksi: 

Toimintakeskus 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus
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Perusturvaltk. 34 § LAPIN VAMMAISTYÖN KOORDINAATIORYHMÄN JÄSENEN 

NIMEÄMINEN 

 

Päätös:  

Enontekiön kunnan edustajaksi Lapin vammaistyön koordinaatioryhmään 

nimettiin ohjaaja Merja Korkalo. 

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti ehdotuksenaan kokouksessa, että edustajaksi 

nimetään Merja Korkalo. 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus: 

Lapin aluehallintovirasto pyytää kuntaa nimeämään edustajansa Lapin 

vammaistyön koordinaatioryhmään toimikaudelle 2016- 2018.  

 

Lapin aluehallintovirasto on päättänyt asettaa vammaistyön 

koordinaatioryhmän toimikaudelle 2016 - 2018. Koordinaatioryhmän 

tavoitteena on erityisesti tukea kuntien vammaisneuvostojen 

toimintaa, edistää vammaisten kuntalaisten erityistarpeiden huomioon 

ottamista eri hallinnon aloilla tapahtuvassa suunnittelussa ja 

päätöksenteossa sekä toimia asiantuntijana lappilaisten 

vammaisryhmien asioissa.  

 

Työryhmään pyydetään ensisijaisesti nimeämään kunnan 

vammaisneuvoston edustajia. Nimeäjä vastaa matkakustannuksista. 

Koordinaatiotyöryhmän kokouksiin on mahdollista osallistua myös 

etäyhteydellä. Enontekiön kunnassa ei toimi tällä hetkellä 

vammaisneuvostoa. Uuden kuntalain mukaan kunnan on asetettava 

vammaisneuvosto viimeistään tulevan valtuustokauden alussa.  

 

Lapin aluehallintoviraston kirje esityslistan oheismateriaalina. 

Edustajan nimeämiseen on saatu lisäaikaa 19.4.2016 saakka.  

 

Tiedoksi: Lapin vammaistyön koordinaatiotyöryhmään nimettävä, Lapin 

Aluehallintovirasto, ylitarkastaja Marjut Eskelinen 

 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus  

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________19.04.2016_________________ 11 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2016  

 

                                    

Perusturvaltk. 35 § SÁMISOSTER RY:N PYYNTÖ JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄN 

KUNNANVIRASTON TYÖHUONEEN VUOKRAN ALENTAMISESTA  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Leena Palojärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta 

asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste Hallintolaki 

434/2002 28 § 4 –kohta .Kokouksen puheenjohtajana toimi asian 

käsittelyn ajan Outi Kurkela. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta alentaa SámiSoster ry:n Muittohallat 

– saamelaisen muistisairaan apu-hankkeen työntekijän vuokraa aj. 

1.4. - 31.12.2016 siten että perusturvalautakunta maksaa yli 100 

€/kk ylittävän osuuden. Tuki maksetaan sosiaalitoimen hallintoon 

varattavasta määrärahasta. 

 

Selostus: 

SámiSoster ry:n kirje esityslistan oheismateriaalina. 

Enontekiön kunta ei ole vielä linjannut järjestöjen avustamista, 

mutta asia on työn alla. Enontekiön perusturvalautakunta osallistuu 

SámiSoster ry:n ”Birgen ruovttus – pärjään kotona ” toiminnan 

kuluihin maksamalla kuntaosuutena työhuoneen kulut ja eräitä 

toimistokuluja (toteutuma v. 2015 1417,52 €).  

Perusturvalautakunta kehittää muistisairaiden palvelupolkua Kaste-

rahoitteisessa Pohjois-Suomen Muisti-Kaste-hankkeessa.  SámiSoster 

ry:n muistisairaiden palvelujen kehittämistyö tukee kunnan palveluja 

ja niiden kehittämistä.  

 

Tiedoksi: 

SámiSoster ry.  

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus  
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Perusturvaltk. 36 § Salassapidettävä-ei julkinen(Julkisuuslaki 24 §)  

HAKEMUS KOTIPALVELUMAKSUN ALENTAMISESTA TAI POISTAMISESTA  

 

 

 

Perusturvaltk. 37 § VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN 

MUKAINEN KULJETUSPALVELU; TARKENNUKSET NAAPURIKUNNAN JA ODOTUSAJAN 

SUHTEEN. ASIAKKAILLE ANNETTAVA OHJE 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää, että Inarin kuntaa ei katsota 

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnettäessä 

naapurikunnaksi, koska se ei ole toiminnallinen lähikunta. 

Tarvittaessa Inari voidaan yksilökohtaisella päätöksellä määritellä 

kuljetuspalvelun piirissä olevaksi kunnaksi. Vaikeavammaisten 

kuljetuspalvelussa lähikuntia ovat Muonio ja Kittilä.  

 

Korkeintaan odotusaikaa kuljetuspalvelussa (VpL ja SHL) maksetaan 

1,5 h eli 90 minuuttia. Jos odotusaika on pitempi asiakas maksaa sen 

itse. Toivotaan että asiakas tilaisi uuden kyydin tätäkin 

lyhyemmällä odotusajalle mikäli se on edullisempaa kuin odotusajan 

maksaminen.  

 

Perusturvalautakunta hyväksyy, että kuljetuspalveluasiakkaille 

annetaan ohjeet. Ohjeen sanamuotoon voidaan tarvittaessa tehdä 

muutoksia ymmärrettävyyden parantamiseksi.  

 

Perusturvalautakunta hyväksyy, että kuljetuspalvelun asiakkaille 

jaetaan asiakaskortit, joilla he voivat todistaa oikeutensa 

kuljetuspalveluun. 

 

Selostus: 

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset 

kuljetuspalvelut jos henkilö välttämättä tarvitsee palvelua 

suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. 

Vammaispalveluasetuksen mukaan kuljetuspalveluna järjestetään työhön 

ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 

yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Asetuksen mukaan jokapäiväiseen 

elämään liittyviä kuljetuksia ovat henkilön asuinkunnan alueella 

tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.  

Kuljetuspalvelujen tarkoitus on turvata vammaisen henkilön 

yhdenvertaisuutta ja itsenäistä suoriutumista. Vaikeavammaisten 

kuljetuspalvelun piirissä oli v.2015 22 asiakasta, jotka suorittivat 

yhteensä 922 matkaa. Toiminnan nettomenot olivat v. 2015 48 630 €. 
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Oikeuskäytännössä lähikuntana on pidetty yleensä toiminnallista 

lähikuntaa, yleensä naapurikuntia. Toiminnallinen lähikunta on kunta 

jossa kuntalaiset yleensä käyvät kaupassa, asioimassa, 

yhteiskunnallisesti osallistumassa tai virkistäytymässä. Inarin 

kuntaa ei voida pitää Enontekiön kunnan toiminnallisena lähikuntana 

vaikka se onkin Enontekiön naapurikunta. Inarin kuntaan ei ole viime 

vuosina tehty lainkaan vammaispalvelumatkoja.  

 

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään kotipalvelun 

tukipalveluna henkilöille joiden kotona asumista voidaan 

kuljetuspalvelulla tukea. Kyseessä on määrärahasidonnainen palvelu. 

Enontekiön perusturvalautakunta hyväksyi SHL kuljetuspalvelun 

perusteet 24.3.2014 32 §. V.2015 Sosiaalihuoltolain mukaisen 

kuljetuspalvelun piirissä oli 14 asiakasta jotka tekivät yhteensä 

357 matkaa. Nettomenot olivat 1n. 16 000€. Sosiaalitoimi rahoittaa 

lisäksi kutsutaksiliikennettä n. 35 000 €. Enontekiön kehitys maksaa 

kutsutaksiliikenteestä n. 20 000 €, kokonaiskustannus 

kutsutaksiliikenteestä n 55 000 € /vuosi.  

 

Taksiliiton mukaan odotusajan hinta on 44,60 €. Enontekiöllä ei ole 

lainkaan määritelty enimmäisodotusaikaa ja laskuissa odotusaikaa 

laskutetaan runsaasti. Yleensä kunnat ovat määritelleet 

enimmäisodotusajan. Odotusajan määrittely ei kavenna asiakkaan 

oikeutta kuljetuspalveluun koska hän voi viipyä pitempään ja tilata 

paluumatkaa varten uuden taksin alueelta jossa viipyy.  

Enimmäisodotusajan määrittelyllä pyritään siihen että määrärahan 

käyttö on tarkoituksenmukaista.  

Asiakkaille annettavat kuljetuspalveluohjeet oheismateriaalina. 

 

Tiedoksi: kuljetuspalvelun asiakkaat, Miia Ahlholm, Sirpa Mannela, 

verkkotiedottaminen  

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus  
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Perusturvaltk. 38 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN RAAMI VUODELLE 2017; 

MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN OMISTAJAOHJAUS 

KOSKIEN V. 2017 TALOUS-JA TOIMINTASUUNNITELMAA 

 

Päätös: 

Valmistelua ohjaava keskustelu merkittiin tiedoksi. 

Perusturvalautakunnan esitys kunnanhallitukselle raamia koskien 

tuodaan käsittelyyn lautakunnan kesäkuun kokoukseen.  

 

Käsittely: 

Miliza Kimmel poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.00  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta keskustelee asiasta.  

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanvaltuusto päättää kunnan v. 2017 talousraamista 

kesäkuussa. Tarkoitus on tuoda perusturvalautakunnan raami 

lautakunnan käsittelyyn toukokuun kokoukseen.  

Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän omistajaohjauksesta 

vastaavat Muonion ja Enontekiön kunnat.  

(perussopimus 28 §). Peruskunnille on varataan mahdollisuus tehdä 

esityksiä talous- ja toimintasuunnitelmaan (perussopimus 20 §).  

Tavoitteena on että perusturvalautakunta voisi tehdä esityksen 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymää koskevaksi raamiksi 

kunnanhallitukselle valtuustolle esitettäväksi sekä samassa 

yhteydessä tehdä esitykset kuntayhtymän talouden kehittämiseksi.  

 

Tiedoksi: - 

 

Muutoksenhaku: Asia valmisteluun liittyvä, ei oikaisuvaatimusta; 

Kuntalaki 136 §. 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________19.04.2016_________________ 15 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2016  

 

                                    

Perusturvaltk. 39 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION JA 

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN ENSIMMÄISENÄ VUOSINELJÄNNEKSENÄ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi.  

 

Selostus: 

Esityslistan oheismateriaalina talousarvion toteutumisvertailu aj. 

1.1.- 31.3.2016.  Toimintasuunnitelman toteutuminen esitetään 

sanallisesti kokouksessa.  

 

Tiedoksi: - 

 

Muutoksenhaku: 

Asia valmisteluun liittyvä, ei oikaisuvaatimusta Kuntalaki 136 §   
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Perusturvaltk. 40 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 12.4.2016 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Valvira 3.3.2016 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen  

 

Aluehallintovirasto 18.3.2016,  

Kuuleminen Dnro PSAVI/31/13.01.02/2016 

- Kuuleminen ennen velvoitteen ja uhkasakon asettamista  

 

Aluehallintovirasto 5.4.2016, LAAVI/367/04.02.02/2016 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan 

lopettaminen  

 

Saamelaiskäräjät 22.3.2016 

- Valtionavustuksen maksaminen saamelaisten kotiseutualueen kunnille 

saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi vuonna 2016 

 

Luppokodin työntekijöiden terveystarkastukset  

 

Apulaisoikeuskansleri 6.4.2016 

- Kunnan menettely verkkotiedottamisessa 
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Perusturvaltk. 41 § LAPIN SOSIAALI-JA TERVEYSTURVAYHDISTYS RY; 

YHTEISTYÖSOPIMUS  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunta hyväksyy 

esitetyn sopimuksen ja lähtee mukaan ”Järjestötieto järjestykseen ” 

Lapin hankkeeseen pilottikuntana. Perusturvalautakunta esittää että 

kunta nimeää järjestöyhdyshenkilön. Edustajaksi ”Järjestötieto 

järjestykseen ” –hankkeen ohjausryhmään perusturvalautakunta esittää 

nimettäväksi : perusturvalautakunnan jäsen Lydia Heikkilä, varalle 

perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi.  

 

Selostus:  

Enontekiön kunta on kehittänyt kunnan ja järjestöjen yhteistyötä 

yhteistyössä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n kanssa.  

Kunnalla on voimassa oleva yhteistyösopimus ko. järjestön kanssa.  

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys esittää tarkennettua 

yhteistyösopimusta jonka mukaan Enontekiön kunta lähtisi mukaan 

pilottikuntana ”Järjestötieto järjestykseen ” hankkeeseen. Hankkeen 

tavoitteena on lappilaista järjestökenttää koskevan tiedontuotannon 

kehittäminen vastaamaan järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden 

tiedontarpeisiin.  

Yhteistyösopimuksessa edellytetään, että kunta nimeää 

järjestöyhdyshenkilön mikä on ollut järjestöjen toivomus 

järjestetyissä yhteistyöneuvotteluissa. Edelleen edellytetään että 

kunta nimeää edustajan ”Järjestötieto järjestykseen ” hankkeen 

ohjausryhmään.  

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: Asia valmisteluun liittyvä, ei oikaisuvaatimusta; 

Kuntalaki 136 §. 
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Perusturvaltk. 42 § SEURAAVA KOKOUS  

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta päätti että lautakunnan seuraava kokous 

pidetään 8.6.2016 klo 16.00.  Toukokuussa ei ole kokousta.  

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10. 


