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Asialista: 

 39 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 40 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 41 § Lapin Sairaanhoitopiirin yhteispäivystyssopimusluonnoksen  

      hyväksyminen ja kunnan edustajan nimeäminen mahdollisiin   

      jatkoneuvotteluihin ja hyväksymismenettelyyn 

 42 § Perusturvalautakunnan lausunto Enontekiön Kehitys Oy:n kunnan  

      kuljetusten kilpailuttamisesta 

 43 § Patjojen ja eräiden muiden tarvikkeiden hankkiminen  

      Luppokodille Anton Neumeierin lahjoittamilla varoilla 

 44 § Osastoapulainen Emilia Korteniemen irtisanoutuminen 

 45 § Osastoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi 

 46 § Menokohdan avaaminen perusturvalautakunnan talousarvioon;  

      sosiaaliasiamies 

 47 § Lähihoitajan sijaisena toimineen Minna Vaarin irtisanoutuminen 

 48 § Vuoden 2016 raami  

 49 § Vaihtotyösopimus Muonion kunnan sosiaalitoimen kanssa 

 50 § Toimintakeskus Hyrylä on kiinni kesällä 2015 aj. 

 51 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 52 § Kotipalvelun ja Ounasmajojen asumispalveluyksikön  

      kustannuspaikkojen vastuuviranhaltijan varahenkilön  

      muuttaminen 

 53 § Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen  

      hyväksyminen 

 54 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat  

 55 § Seuraava kokous 
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Perusturvaltk. 39 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 40 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Lydia 

Heikkilä. 
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Perusturvaltk. 41 § LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN 

YHTEISPÄIVYSTYSSOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN JA KUNNAN EDUSTAJAN 

NIMEÄMINEN MAHDOLLISIIN JATKONEUVOTTELUIHIN JA HYVÄKSYMISMENETTELYYN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Käynnistettävässä valmistelussa tulee huomioida 

yhdenvertaisuus ja potilasturvallisuus enontekiöläisten 

päivystysasiakkaiden osalta.  

 

Merkittiin tarkistetuksi kokouksessa.   

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

Lapin sairaanhoitopiirissä valmistellun yhteispäivystyssopimuksen 

sairaanhoitopiirin jäsenkuntana.  

 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunnan 

edustajaksi mahdollisiin jatkoneuvotteluihin ja 

hyväksymismenettelyyn nimetään terveyskeskuslääkäri Taina Korhonen, 

varalle vs. vastaava hoitaja Pauliina Näkkäläjärvi.   

 

Käsittely: 

Miten toteutuu 2 tunnin raja matkassa päivystykseen. Kilpisjärvi ja 

koko kunta ongelmallinen alue.  

Tasavertaisuus pitää huomioida päivystyksessä.   

 

Esittely: 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 23.9.2014 terveydenhuoltolain 

50 §:n nojalla asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja 

päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä kumoten samalla 

aiemmin annetun asetuksen 652/2013. Asetus on pääosin tullut voimaan 

1.1.2015. 2 § Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen 

järjestäminen säätää, että ympärivuorokautinen päivystys on 

järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

yhteispäivystyksenä ellei saavutettavuus- ja 

potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu.  STM voi myöntää luvan 

ympärivuorokautiselle, erilliselle terveyskeskuspäivystykselle 

poikkeustapauksissa, perusteena pääsääntöisesti pitkät etäisyydet. 

Tällaisissakin päivystysyksiköissä on huolehdittava 

ympärivuorokautisista laboratorio- ja kuvantamispalveluista sekä 

henkilöstön riittävästä osaamisesta. Lisäksi on oltava valmius 

siirtää potilaita kaukanakin olevaan yhteispäivystyspisteeseen. 

 

Tunturi-Lapin kiertävä virka-ajan ulkopuolinen perusterveydenhuollon 

päivystys on saanut luvan 31.12.2015 saakka. 

 

Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia käsittelemään 

toimivaltaisessa toimielimessä luonnoksen uudeksi 

yhteispäivystyssopimukseksi sekä nimeämään kunnan edustajat 
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mahdollisiin jatkoneuvotteluihin ja hyväksymismenettelyyn. 

Tavoitteena on että uusi yhteispäivystyssopimus olisi 

allekirjoittavissa toukokuussa 2015. Sopimus tulisi voimaan aluksi 

nykyisten yhteispäivystyskuntien kansa ja muiden jäsenkuntien kanssa 

sitä mukaan kun sovitaan uusien kuntien liittymisestä 

yhteispäivystykseen. Sairaanhoitopiirillä on tarkoitus että uusien 

kuntien liittymisen käytännön järjestelyjä ja aikataulua 

valmistellaan päivystysalueittain yhteistyössä jäsenkuntien kanssa 

osana terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.  

 

Esityslistan oheismateriaalina Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 

yhtymähallituksen pöytäkirjanote 25.2.2015 26 §, liite 26 § ja 

liitteenä yhteispäivystyssopimus.   LIITE 1 
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Perusturvaltk. 42 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO ENONTEKIÖN 

KEHITYS OY:N KUNNAN KULJETUSTEN KILPAILUTTAMISESTA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta hyväksyy että Enontekiön kunnan 

kutsutaksiliikennettä laajennetaan siten, että uutena linjana 

avataan linja Kultima-Vähäniva-Palojoensuu-Hetta kerran kuukaudessa, 

kuun ensimmäisenä torstaina kuitenkin siten, että linjaa kokeillaan 

aj. 1.8.2015- 31.7.2016. Jos linjalla on käyttöä, linja voidaan 

järjestää koko sopimuskaudeksi.  

Perusturvalautakunta sitoutuu maksamaan 60 % kutsutaksiliikenteen 

kuluista.  

Muutoin perusturvalautakunta toteaa että se hyväksyy 

tarjousluonnoksen.  

 

Esittely: 

Enontekiön Kehitys Oy kilpailuttaa kunnan kuljetukset siten että 

sopimuskausi on 1.8.2015- 31.7.2017 sisältäen enintään kaksi 

optiovuotta. Perusturvalautakunnan osalta kilpailutukseen 

sisältyisivät Sosiaalihuoltolain ja Vammaispalvelulain mukaiset 

kuljetukset sekä Luppokodin laitossiirtokuljetukset.  

 

Perusturvalautakunta maksaa 60 % kaikille avoimen 

kutsutaksiliikenteen kuluista. Kuntalaisilta on tulleiden 

aloitteiden perusteella kutsutaksiliikenteen 

tarjouspyyntöluonnokseen sisältyy uusi vuoro; Kultima-Vähäniva-

Palojoensuu-Hetta kuukauden I torstaina. Lisäksi Luspasta Hettaan 

kerran kuukaudessa kulkeva vuoro muutettaisiin torstaille, ajopäivä 

olisi kuukauden 3. torstai. Kuttasesta ja Palojoensuusta olisi 

tällöin kutsutaksiyhteys Hettaan kaksi kertaa kuukaudessa. Uuden 

linjan kustannukset ovat n. 2000 €- 3000 € /vuosi, josta 

sosiaalitoimen osuus on v. 2015 n. 600 €- 900 € ja jatkossa n. 1800 

€ vuosi. Taloudellisesti linja on perusteltu jos se vähentää 

yksilökuljetusten tarvetta.  

 

Esityslistan oheismateriaalina tarjouspyyntö, tarjousluonnos, 

ostoliikennesopimusluonnos, palvelukuvaus. 
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Perusturvaltk. 43 § PATJOJEN JA ERÄIDEN MUIDEN TARVIKKEIDEN 

HANKKIMINEN LUPPOKODILLE ANTON NEUMEIERIN LAHJOITTAMILLA VAROILLA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta huomauttaa vastaavaa 

hoitajaa vakavasti siitä, että hankintoja tehtäessä on noudatettava 

kunnan hankintaohjetta.  

 

Käsittely:  

Keskustelun kuluessa kiinnitettiin huomioita siihen, ettei 

hankintoja tehtäessä ole noudattanut kunnan hankintaohjetta.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy Medimattressilta tehdyt hankinnat 

yhteensä 24 800 € ja päättää että hankinnat rahoitetaan Anton 

Neumeierin Luppokodin asukkaiden hyväksi lahjoittamilla varoilla.  

 

Esittely: 

Luppokodille on hankittu Medimattress Oy:ltä 20 kpl 

antiducubituspatjaa, 30 ergonomista siirron apuvälinettä, 

laitostäkkejä 15 kpl, 2 korkean riskin antidecubitus-istuintyynyä 

sekä yksi korkeanriskin patja sekä ProHaaravyö. Medimattress Oy 

esitteli tuotteet Enontekiöllä. Talousarvion investointiosassa ei 

ole varattu määrärahaa Luppokodin hankintoihin.  
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Perusturvaltk. 44 § OSASTOAPULAINEN EMILIA KORTENIEMEN 

IRTISANOUTUMINEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri luki kokouksessa Emilia Korteniemen 

irtisanomiskirjeen.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta myöntää Emilia Korteniemelle eron 

osastoapulaisen tehtävästä siten, että viimeinen työpäivä on ollut 

15.4.2015. 

 

Esittely: 

Osastoapulainen Emilia Korteniemi on irtisanoutunut 

1.4.toimittamallaan ilmoituksella.   
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Perusturvaltk. 45 § OSASTOAPULAISEN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN 

TOIMEKSI   

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Merkittiin tarkistetuksi kokouksessa.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että osastoapu- 

laisen toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi, ensisijaisena 

sijoituspaikkana Luppokoti. Kelpoisuusvaatimuksena on  

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §:n mukainen kelpoisuus; 

tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu 

vastaava kouluasteinen tutkinto. Lisäksi edellytetään että henkilö 

on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöksi terveydenhuollon 

rekisteriin. Saamenkielen taito katsotaan eduksi.  

 

Toimi sijoitetaan KVTES:n hinnoittelukohtaan ”Sosiaalihuollon 

ammattitehtävät” 04SOS06A. 

 

Mikäli kunnanhallitus päättää perustaa lähihoitajan toimen, se 

julistetaan haettavaksi henkilöstösäännön ohjeen mukaisesti; ensin 

sisäinen haku ja mikäli se ei tuota tulosta, tehtävä julistetaan 

ulkoisesti haettavaksi.  

 

Jos kunnanhallitus päättää olla muuttamatta osastoapulaisen tointa 

lähihoitajan toimeksi, täytetään osastoapulaisen toimi.  

 

Esittely: 

Luppokodin osastoapulainen on irtisanoutunut.  

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton ”Laatusuositus hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi ” 2013, 

mukaan työvuorossa tulisi aina olla sosiaali- ja terveysalan 

vähintään kouluasteen tutkinnon suorittanut henkilö. Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto; Valvira, edellyttää 

valvonnassaan suosituksen noudattamista. Luppokodissa on tällä 

hetkellä 10 lähihoitajan/hoitajan tointa ja yksi perushoitajan 

virka. Osastoapulaisen toimia on kolme. Yövuoroon ei aina pystytä 

suunnittelemaan lähihoitajan koulutuksen omaavaa henkilöä nykyisellä 

henkilöstömäärällä. 

 

Laitoshoidossa hoidetaan nykyisin vain paljon apua tarvitsevia 

henkilöitä. Asukkaiden hoito on vaativaa ja edellyttää koulutusta. 

Asukkaiden hoitoisuuden lisääntyminen puoltaa lähihoitajan toimeksi 

muuttamista.   

 

Lähihoitajan palkkauskulut ylittävät epämukavan työn lisineen 

osastoapulaisen palkkauskulut n. 4000 € vuosi. Vuoden 2015 
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lisääntyneet kustannukset n. 2000 €, pystyttäneen järjestelemään 

Luppokodin menoihin varatun määrärahan sisällä. 

 

Esityslistan oheismateriaalina lähihoitajan ja osastoapulaisen 

toimenkuvat. 
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Perusturvaltk. 46 § MENOKOHDAN AVAAMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN 

TALOUSARVIOON; SOSIAALIASIAMIES 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedotukseen sosiaaliasiamiehen palveluista kiinnitettävä huomiota. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta avaa perusturvalautakunnan talousarvion 

käyttösuunnitelmaan menokohdan ”Sosiaaliasiamies”. Menokohtaan 

varataan vuodelle 2015 1200 €. Perusturvalautakunta valtuutaa 

sosiaalisihteerin siirtämään määrärahan menokohdasta ”Sosiaalitoimen 

hallinto ”.  Määrärahasta vastaavaksi viranhaltijaksi määrätään 

sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi, varalla saamenkielinen 

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. 

 

Esittely: 

Enontekiön kunnanhallitus on solminut sopimuksen sosiaaliasiamiehen 

tehtävien hoitamisesta Merikratos sosiaalipalvelut Oy:n kanssa. 

Merikratos Oy:n sosiaaliasiamiehenä toimii Terttu Stöckell.  
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Perusturvaltk. 47 § LÄHIHOITAJAN SIJAISENA TOIMINEEN MINNA VAARIN 

IRTISANOUTUMINEN  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta myöntää eron Minna Vaarille.  

Perusturvalautakunta valtuuttaa vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalon täyttämään sijaisuuden 31.7.2015 saakka.  

 

Esittely: 

Lähihoitaja Minna Vaari on irtisanoutunut lähihoitajan sijaisuudesta 

13.4.2015 saapuneella irtisanoutumisilmoituksella. 

Perusturvalautakunta valitsi Minna Vaarin lähihoitajan sijaiseksi 

31.7.2015 saakka päätöksellään 18.11.2014 89 §.  
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Perusturvaltk. 48 § VUODEN 2016 RAAMI 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta esittää että perusturvalautakunnan menoihin 

varataan 7,75 milj € vuodelle 2016 perusteluna varautuminen 

tervdenhuollon päivystyksen muutoksiin, mielenterveystyön 

voimavarojen lisäykseen, työttömyydesta aiheutuvien menojen hoitoon, 

sekä väestön ikääntymiseen, korkeaan sairastavuuteen ja sote-

uudistuksen tuomiin haasteisiin.  

 

Mielenterveystyön voimavaroja lisäämismahdollisuukset pitäisi 

selvittää siten, että Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymä järjestäisi omana toimintana psykiatrian sairaanhoitajan 

toiminnan, koska kunnassa liian vähän selvitysten (mm.STAKES 2007 ) 

mukaan mielenterveys- ja päihdepalveluja.  

 

Ennaltaehkäisevään työhön pitää panostaa mm. valistuksen keinoin; 

sairastavuutta vähentää, toimintakyvyn heikkenemistä myöhäistää tai 

estää.  

 

Käsittely: 

Keskustelussa käsiteltiin laajasti kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon haasteita sekä palvelujen 

tehostamismahdollisuuksia. 

Todettiin, että vanhustenhuollon hoivan; kotipalvelujen, 

palveluasumisen sekä laitoshoidon kokonaisuutta, selvittämään on 

asetettu työryhmä.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta tekee esityksen kunnanvaltuustolle 

perusturvalautakunnan raamista vuodelle 2016. 

 

Esittely: 

Enontekiön kunnassa on viime vuosina kunnanvaltuusto päättänyt 

talousarvion valmistelua varten kukin hallintokunnan menoihin 

varattavasta määrärahasta seuraavalle talousarviovuodelle jo 

kesäkuussa. Näin on tarkoitus menetellä kuluvanakin vuonna.  

 

Kunnanhallituksen nimeämä taloustoimikunta on alustavasti käsitellyt 

seuraavan vuoden talousarviota kokouksessaan toukokuussa. Tänä 

vuonna taloustoimikunta ei vielä ole kokoontunut. 

 

Kunnan taloustilanne on edelleen tiukka; ei ole näkyvissä että 

kunnan tulot olisivat merkittävästi kasvamassa. Kunnan johtoryhmässä 

onkin keskusteltu, että kunnan kokonaismenot eivät voi kasvaa 

vuodesta 2015 lainkaan, jolloin vuoden 2016 talousarvion kunkin 

hallintokunnan raami olisi vuoden 2015 raami. Keskusteluissa ei ole 

tullut esille, että määrärahan siirtoihin hallintokuntien välillä 

olisi mahdollisuuksia.  
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Tilinpäätöksen mukaan perusturvalautakunnan nettomenot olivat v. 

2014 7,429 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa 

perusturvalautakunnan menoihin on varattu 7,475 milj. euroa.  

Talousarvion toteutuma, ilman lomapalkkavarauksia, on ollut 34,7 % 

vuoden ensimmäisen kolmanneksen osalta. Jos valtuuston päätökseksi 

tulee että perusturvalautakunnan menoihin varataan vuodelle 2016 em. 

7,475 milj. sosiaalipalveluja pitää supistaa. Samanaikaisesti 

palvelujen kysynnän voidaan ennakoida kasvavan; 

kunnan vastuu työmarkkinatuen menoista ja pitkäaikaistyöttömien 

palveluista on kasvattamassa menoja, ikäihmisiä on entistä enemmän, 

uusi sosiaalihuoltolaki lisää kunnan velvoitteita. Sosiaalitoimiston 

työtilanne on jo nyt erittäin kiireinen, ja on olemassa uhka että 

töistä ei selviydytä lain määräämien määräaikojen puitteissa. 

Perustoimeentulotuen siirto Kansaneläkelaitokselle 2017 helpottanee 

sosiaalitoimiston työtilannetta. Terveydenhuollon kuntayhtymien 

menot tuskin ovat supistumassa.  Suunnitteilla oleva sote-uudistus 

vaikeuttaa suunnittelua.  
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Perusturvaltk. 49 § VAIHTOTYÖSOPIMUS MUONION KUNNAN SOSIAALITOIMEN 

KANSSA 

 

Päätös: 

Asia todettiin rauenneeksi.  

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri totesi kokouksessa, että asia rauennut.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa.  

 

Esittely: 

Muonion kunnan sosiaalitoimen kanssa on ollut vireillä sopimus 

vaihtotyöstä koskien Laki lapsen huollosta ja tapaamista 16 §:n 

mukaisia, käräjäoikeuden pyynnöstä annettavia olosuhdeselvityksiä.  
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Perusturvaltk. 50 § TOIMINTAKESKUS HYRYLÄ ON KIINNI KESÄLLÄ 2015 

AJ.1.7.- 28.7.2015 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. 

 

Esittely: 

Toimintakeskus Hyrylän perinteinen kesän kiinniolo mahdollistaa 

asiakkaiden ja työntekijöiden kesäloman, ja voimien keräämisen, 

tulevaa syksyä ja talvea varten. 
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Perusturvaltk. 51 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi.  

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 12.5.2015 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 70 § 23.3.2015 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen 

lautakuntiin 

- Khall 78 § 23.3.2015 Määräaikaisessa työsuhteessa olevan avustaja 

Tiina Korkalon toimenkuva ja palkkaus 

- Khall 79 § 23.5.2015 Toimintakeskuksen avustajan Marja Harjun 

toimenkuva ja palkkaus 

 

Aluehallintovirasto 16.12.2014 

- Esteetön joukkoliikenne on kaikkien etu 

 

Aluehallintovirasto 22.4.2015 

- Saamelaiskäräjien ja Enontekiön kunnan välisen sopimuksen 

muuttaminen: saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun määrärahan käyttö vuonna 2015 

 

Saamelaiskäräjät 25.3.2015 

- Valtionavustuksen maksaminen saamelaisten kotiseutualueen kunnille 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi vuonna 

2015 

 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky 26.3.2015 

- Yhall 17 § Edustajan nimeäminen Enontekiön kunnan ikäihmisten 

laitoshoidon ja palveluasumisen kokonaisuutta käsiteltävään 

työryhmään 

 

Ounasmajojen palveluasumisyksikön uusittu asumisopas. 

Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm on uusinut Ounasmajojen 

asumispalveluyksikön asumisoppaan.  
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Perusturvaltk. 52 § KOTIPALVELUN JA OUNASMAJOJEN 

ASUMISPALVELUYKSIKÖN KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUVIRANHALTIJAN 

VARAHENKILÖN MUUTTAMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää että 1.6.2015 alkaen sosiaaliohjaaja 

Miia Ahlholmin varahenkilönä toimii sosiaalisihteeri Annikki 

Kallioniemi ja tämän varahenkilönä saamenkielinen sosiaalityöntekijä 

Anne-Maria Näkkäläjärvi seuraavien tulosalueiden osalta: 

Kodinhoitoapu, Saamenkielinen kotipalvelu/Veahkki, Saamenkielinen 

lähihoitaja, Sotainvalidien kotipalvelu, Asumispalvelut Ounasmajat, 

Kotipalvelun auto Karesuvanto YHT-285, Kotipalvelun auto Hetta YHT 

283, Muut tukipalvelut. 

 

Esittely:  

Perusturvalautakunta on nimennyt kokouksessaan 20.1.2015 § 9 

kotipalveluun ja Ounasmajojen asumispalveluyksiköön liittyvien 

tulosalueiden vastuuviranhaltijaksi sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin 

ja hänen varahenkilökseen vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalon.  

 

Sosiaalitoimiston toimistokokouksessa sovittiin että 

perusturvalautakunnalle esitetään että sosiaaliohjaaja Miia 

Ahlholmin varahenkilönä toimisi sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi 

ja tämän varahenkilönä saamenkielinen sosiaalityöntekijä Anne-Maria 

Näkkäläjärvi.  Perusteena on ,että kesäaikana kotipalvelun ja 

Ounasmajojen asumispalveluyksikön kustannuspaikkojen sijaisuus on 

tarkoituksenmukaista hoitaa sosiaalitoimistosta käsin, kuten 

aiempinakin kesinä.  
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Perusturvaltk. 53 § TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN 

PÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön 

kunta hyväksyy esitetyn päivitetyn terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman. 

 

Perusturvalautakunta tarkastaa pykälän kokouksessaan.  

 

Esittely: 

Terveydenhuoltolain edellyttämä terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelma on kuntien yhteinen linjaus siitä miten 

terveydenhuolto ja siihen liittyvä yhteistyö järjestetään Lapin 

sairaanhoitopiirin alueella.  

Lapin sairaanhoitopiirissä on perusterveydenhuollon 

kehittämisyksikkö valmistellut järjestämissuunnitelman päivityksen.  

Jotta järjestämissuunnitelma tulee hyväksytyksi pitää 

sairaanhoitopiirin jäsenkunnista 2/3 osaa kannattaa sitä. Lapin 

sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto käsittelee 

järjestämissuunnitelman 10.6.2015.  

Päivityksessä Enontekiön kunnan kannalta merkittävimpiä muutoksia 

ovat: 

- Perusterveydenhuollon ohjausryhmä toimii sote-alueen valmisteluun 

liittyvän valmistelun ohjausryhmänä. 

- Vuoden 2016 alusta Lapin sairaanhoitopiirin alueella toimivat vain 

kaksi ympärivuorokautista päivystyspistettä; Inari ja Rovaniemi LKS: 

- Rovaniemelle perustetaan 2015 ikäosaamisen keskus joka tuottaa 

asiantuntijapalveluja maakuntaan.  

- Tietohallintoyhteistyössä tavoitellaan että tietojärjestelmät ja 

tietohallinto muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.  

- Henkilöstötarpeen arviointia ja osaamisen kehittämistä tehdään 

yhdessä.  

 - Seuraava päivitys tehdään 2017 siten että suunnitelma laaditaan 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmana.  

 

Oheismateriaalina tiedote terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

päivityksestä vuosille 2015 - 2016 sekä 

järjestämissuunnitelmavv.2013 - 2016, päivitys vuosille 2015 - 2016, 

mitkä ovat luettavana Lapin Keskussairaalan kotisivulla. 

http://www.lshp.fi 

 

 

 

 

 

http://www.lshp.fi/
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Perusturvaltk. 54 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta piti erittäin suotavana, että kyläyhdistykset 

ja muut järjestöt, palkkaisivat pitkäaikaistyöttömiä 

yleishyödyllisiin töihin, esimerkiksi kylätalkkari-töihin. 

Palkkatuki kattaa kokonaisuudessaan palkkauskulut 

pitkäaikaistyöttömän kohdalla, jos työaika on 65 %. Enontekiön kunta 

varannut määrärahan ensimmäisen palkan suuruisen lainan antamiseen, 

jotta yhdisty pystyy aloittamaan työllistämisen.  

 

Sosiaalitoimen työllistämiseen varattu määräraha on kokonaan sidottu 

teknisen toimiston kanssa toteutettavaan työllistämiseen, joka 

painottuu kesäaikaan.   
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Perusturvaltk. 55 § SEURAAVA KOKOUS 

 

Päätös:  

Seuraava kokous päätettiin pitää 24.6.2015. 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.   

 


