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Asialista: 

102 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

103 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

104 § Salassa pidettävä – ei julkinen, peruste laki viranomaisten    

viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/62 24 § 

105 § Ylityshakemus 

106 § Enontekiön kunnan kotouttamissuunnitelma  

107 § Enontekiön kunnan vanhusneuvoston asettaminen, vanhusneuvoston  

      toimintasääntö  

108 § Salassa pidettävä – ei julkinen, peruste laki viranomaisten    

viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/62 24 § 

109 § Vanhustenhuoltoa koskevien valtuustoaloitteiden käsittely 

110 § Linjaukset oppisopimuskoulutuksesta, hoiva-avustajan tutkinto 

111 § Pasi Tikan siirtyminen luppokodin työntekijäksi vuodeksi 2014 

112 § Talousarvio 2014  

113 § Tiedoksi saatettavat asiat 

114 § Ohjaaja Minttu Vaittisen tehtävien hoitaminen 
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Perusturvaltk. 102 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Päätös ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 103 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Miliza Kimmel ja Jaakko Alamattila. 
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Perusturvaltk. 104 § Salassa pidettävä – ei julkinen, peruste Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/62 24 §  

 

 

 

 

Perusturvaltk. 105 § YLITYSHAKEMUS  

 

Enontekiön kunnanvaltuuston perusturvalautakunnalle myöntämä 

määräraha ylittyy erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

ennakoitua suurempien menojen vuoksi. 

 

Erikoissairaanhoitoon on perusturvalautakunta käyttösuunnitelmassaan 

varannut 2 100 000 €. 

Toteutuma oli 31.10.2013 2 070 000 €.  Koko vuoden toteutuma tullee 

olemaan n. 2 250 000€ - 2 400 000 €, missä arviossa huomioitu vuoden 

kahden ensimmäisen kuukauden ennakkolaskutuksesta tuleva hyvitys ja 

todennäköinen kalliin hoidon palautus. Ylitystarve 

erikoissairaanhoidon menoihin 300 000 €.  

 

Perusterveydenhuollon menoihin on varattu talousarviossa  

2 236 600 €. Toteutuman 12.11.2013 mukaan Muonion-Enontekiön 

kansanterveystyön kuntayhtymän menot tulevat Enontekiön osalta 

olemaan noin 2 410 000 €. Kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvio 

päätettiin myöhemmin kuin Enontekiön kunnan talousarvio, jolloin jo 

oli tiedossa että kuntayhtymän menot tullevat ylittämään kunnan 

määrärahavarauksen 150 000 €.  Ylitystarve perusterveydenhuollon 

menoihin 170 000 €. 

 

Sosiaalipalveluihin varattu määräraha tullee hieman alittumaan, 

mutta toimeentuloturvaan varattu määräraha ylittymään, 

työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun vuoksi. Sosiaalipalvelujen 

mahdollinen säästö ja toimeentuloturvan ylitys, kuittaavat toisensa. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se 

esittäisi valtuustolle, että perusturvalautakunnalle myönnettäisiin 

ylitysoikeus 470 000 € osalta.   

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________2.12.2013__________________ 5 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2013  

 

                                    

Perusturvaltk. 106 § ENONTEKIÖN KUNNAN KOTOUTTAMISSUUNNITELMA  

 

Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 mukaan kunnan on 

laadittava kotouttamissuunnitelma 31.12.2013 mennessä. Aiemmin 

kunnassa päätetty, että suunnitelma laadittaisiin Tunturi-Lapin 

kuntien yhteisenä. Suunnitelmasta keskusteltaessa on kuitenkin 

osoittautunut, että maahanmuuttajien määrä ja tarpeet, sekä kuntien 

palvelut, ovat kuntakohtaisia. Yhteistä suunnitelmaa ei ole tehty. 

 

Enontekiöllä ulkomaalaisia henkilöitä, joiden kotikunta on 

Enontekiö, on vähän; n. 30 henkilöä.  

 

Esityslistan liitteenä on esitys Enontekiön 

kotouttamissuunnitelmaksi. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta esittää liitteen mukaisen 

kotouttamissuunnitelman kunnanvaltuustolle.   LIITE 1 

 

Käsittely:  

Todettiin, että Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Elina Huttonille on 

myönnetty ero. 

 

Keskustelun kuluessa esitettiin että kunnanhallitus nimeäisi 

maahanmuuttovastaavan. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan, kuitenkin siten, että perusturvalautakunta 

esittää kunnanhallitukselle, että Elina Huttonin tilalle nimetään 

kunnan maahanmuuttovastaava.  
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Perusturvaltk. 107 § ENONTEKIÖN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN, 

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on 

asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja 

huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 

 

Vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen 

”suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 

toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden 

henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi 

ja kehittämiseksi ”laadintaan sekä ikääntyneiden henkilöiden 

palvelujen arviointiin. Lisäksi vanhusneuvostolle tulee muutoinkin 

antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 

suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa joilla on 

merkitystä ikääntyneiden hyvinvointiin tai pärjäämiseen.  

 

Esitys vanhusneuvoston toimintasäännöksi esityslistan liitteenä. 

      LIITE 2  

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

vanhusneuvostolle hyväksyttäisiin liitteen mukainen toimintasääntö. 

Ehdotus vanhusneuvostoon nimettävistä henkilöistä annetaan 

kokouksessa. 

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri jakoi kokouksessa listan suostumuksensa ehdokkaaksi 

antaneista. 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta esittää toimintasäännön esityksen mukaan.  

Ehdokaslista esitetään kunnanhallitukselle. Esitetään, että 

kunnanhallitus valitsee ehdokaslistan henkilöistä seitsemän 

varsinaista ja seitsemän varajäsentä.  
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Perusturvaltk. 108 § Salassa pidettävä – ei julkinen, peruste Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/62 24 § 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 109 § VANHUSTENHUOLTOA KOSKEVIEN VALTUUSTOALOITTEIDEN 

KÄSITTELY 

 

4.Berit-Ellen Juuso teki 1.10.12 valtuustoesityksen Karesuvantoon 

perustettavasta vanhusten palveluasumisen yksiköstä ja kotihoidon 

tehostamisesta iltaisin ja viikonloppuisin.  

 

Kunnanhallitus päätti 5.11.12, että tekninen lautakunta ja 

perusturvalautakunta selvittävät Karesuvannon vanhusten 

palveluasumisen tarpeen ja kotihoidon tarpeen. Teknisen lautakunnan 

on annettava raportti asiasta maaliskuun loppuun 2013 mennessä. 

 

6.Birgitta Eira teki 1.10.12 valtuustoaloitteen, että Tšhakaluoktan 

tienvarret raivataan välittömästi tien vaarallisuuden vuoksi. 

Lisäksi Kilpisjärven alueen kotipalvelua tulee parantaa pikaisesti 

avuntarpeen lisääntyessä ja ruokapalvelun käytännön järjestelyt 

tulee saada toimiviksi.  

 

Kunnanhallitus määräsi 5.11.12 perusturvalautakunnan selvittämään 

Kilpisjärven kotipalvelun tilan ja mahdolliset tarpeet 

palvelutarjonnan lisäykselle.  Kunnanhallitus määräsi yleishallinnon 

selvittämään mahdollisuudet hankkia työllistettävä henkilön 

toteuttamaan tienvarsien raivauksen esimerkiksi Ytyä ympäristöön  

–hankkeen kautta. Perusturvalautakunta ja yleishallinto raportoivat 

kunnanhallitukselle asioista maaliskuun 2013 loppuun mennessä. 

 

7.Sari Keskitalo teki 1.10.12 valtuustoaloitteen, että Enontekiöllä 

aloitettaisiin Ristijärven kunnan mallin mukainen seniorpolis 

tyyppinen kokonaisvaltainen ihmiselämän toiminnan läpileikkaava 

kehittämistyö. Enontekiöllä tähän liitettäisiin seniorien lisäksi 

kiinteästi myös lapset, nuoret ja erityisryhmät.  

 

Kunnanhallitus päätti 5.11.12 määrätä perusturvalautakunnan 

selvittämään hankkeen toimintaedellytykset ja mahdolliset 

rahoituskanavat.  

Kunnanhallitus päätti niin ikään osoittaa Rinteen taloon 

investointiosaan kunnostusmäärärahan mikäli Luovatuvan toiminta 

päättyy vanhan koulukiinteistön tiloissa. Perusturvalautakunta 

raportoi asiasta kunnanhallitukselle maaliskuun 2013 loppuun 

mennessä. Rinteen talon kunnostaminen huomioidaan vuoden 2013 

talousarviossa. 
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8.Sari Keskitalo teki 1.10.12 valtuustoaloitteen, että kuntaan 

perustetaan laaja-alainen toimikunta, jonka tarkoituksena on 

yhteistyön rakentaminen Luppokodin, päiväkotien, Enontekiön 

koulujen, Hyrylän, Aspan, Ounasmajojen sekä kotonaan asuvien 

seniorien sekä enontekiöläisten yrittäjien ja muiden tahojen 

välille, jotta yhteisöllisyys palaisi sekä kasvaisi ja ihmisen iän 

mukainen lokeroiminen loppuisi.  

Kunnanhallitus päätti 5.11.12 määrätä perusturvalautakunnan 

selvittämään toimikunnan perustamista. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää esittää valtuustolle, että laaja-

alaista selvittelyä vaativat, edellä esitetyt, vanhustenhuoltoa 

koskevat valtuustoaloitteet, käsitellään Vanhuspalvelulain 5 § 

mukaisen suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön 

hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 

tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja 

omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi, käsittelyn 

yhteydessä. Perusturvalautakunta vastaa suunnitelman laadinnasta ja 

esittää sen kunnanhallitukselle valtuustolle esitettäväksi vuoden 

2014 aikana.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 110 § LINJAUKSET OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA, HOIVA-

AVUSTAJAN TUTKINTO 

 

Ammattiopisto Lappia tarjoaa mahdollisuutta kotipalvelutyötutkinnon 

suorittaneille suorittaa osia sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinnosta. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle 

perusvalmiudet työskennellä sosiaali- ja terveysalan avustavissa 

tehtävissä.  Koulutukseen hyväksyminen edellyttää hyväksytysti 

suoritettua lähihoitajan soveltuvuustestiä.  

 

Sosiaalitoimen henkilöstöstä kolme määräaikaista henkilöä on 

suorittanut oppisopimussuhteessa kotipalvelutyötutkinnon. Ainakin 

kaksi heistä haluaisi jatkaa kohti hoiva-avustajan tutkintoa. 

Lähiopetuspäivä olisi 3 pv/kk, lähiopetuspäivät Pellossa. 

Oppisopimuskoulutettavan edellytetään työskentelevän 5 viikkoa 

kasvun ja kehityksen opintojaksolla päivähoidossa tai 

vanhustenhuollossa. Lisäksi näyttöviikko. Yhteistyössä päivähoidon 

kanssa kasvun ja kehityksen työssäoppiminen pyritään toteuttamaan 

työkiertona mutta tämä ehkä ei ole mahdollista. Päivähoito on 

lupautunut järjestämään kuitenkin kaikille 

harjoittelumahdollisuuden, jonka osalta palkkakulut jäisivät 

sosiaalitoimelle. Oppiaika on 1 vuosi- 1,5 vuotta.  

 

Avoinna oleviin sosiaalitoimen tehtäviin on ollut vaikea saada 

koulutettua henkilöstöä, josta syystä olisi hyvä jos oppisopimuksen 

kautta voitaisiin saada perusvalmiudet hoivatyöhön omaavaa 

henkilöstöä.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta antaa vastaavalle hoitajalle mahdollisuuden 

solmia oppisopimus hoiva-avustajan koulutuksesta, jos koulutettavan 

kanssa on muuten perusteet solmia määräaikainen työsopimus ja jos 

oppisopimuksen vaatimat lähiopetuspäivät voidaan järjestää.   

Lähiopetuspäivät myönnetään palkattomina, matkoja ei korvata.  

Tarvittavat työssäoppimisjaksot järjestetään, pyritään työkiertoon, 

mutta jos se ei ole mahdollista, sosiaalitoimi maksaa myös 

työssäoppimisjaksot päivähoidossa.  

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 111 § PASI TIKAN SIIRTYMINEN LUPPOKODIN TYÖNTEKIJÄKSI 

VUODEKSI 2014 

 

Pasi Tikan kanssa on solmittu oppisopimus avustajan tehtävään 

31.12.2014 saakka. Pasi Tikka työskentelee osa-aikaisena avustajana 

Hyrylässä. Työaika 80 % kokoaikaisesta työajasta. Pasi Tikka on 

saanut suoritettua kotipalvelutyötutkinnon. Viimeisenä 

oppisopimusvuotena hän haluaisi jatkaa hoiva-avustajan opintoja. Jos 

hän ei pääse koulutukseen, hän suorittaisi soveltuvia opintoja 

yksilöllisen opintosuunnitelman mukaan. 

 

Perusturvalautakunta on esittänyt, että Hyrylään perustetaan 

ohjaajan toimi, työaika 90 % kokoaikaisesta työajasta. Jos valtuusto 

hyväksyy määrärahan ja kunnanhallitus perustaa toimen, Hyrylässä 

pärjätään työvoimalla: kokoaikainen ohjaaja, osa-aikainen avustaja, 

työaika 80 % kokoaikaisesta työajasta ja ohjaaja, työaika 90 % 

kokoaikaisesta työajasta. 

 

Luppokodilla on tällä hetkellä asukkaina paljon apua tarvitsevia 

ikäihmisiä. Työ on siellä koettu kuormittavana ja työntekijämäärä 

vähäisenä tarpeeseen nähden. Luppokodille on tulossa remontti joka 

aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä remontin aikana ja täten lisää työn 

tarvetta.  

 

Pasi Tikka on antanut suostumuksensa siihen, että hän siirtyisi 

vuodeksi 2014 Luppokodille avustaviin hoivatehtäviin. 

 

Ehdotus: 

Pasi Tikka työskentelee vuoden 2014 Luppokodilla määräaikaisella 

oppisopimuksella avustavissa hoivatehtävissä.  

 

Käsittely:  

Jaakko Alamattila esitti, että Pasi Tikka jatkaisi Hyrylässä, koska 

siellä tarvitaan miestyöntekijä. Alamattilan esitystä ei kannatettu. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 112 § TALOUSARVIO 2014  

 

Kunnanjohtaja esittää kunnanhallitukselle että se, taloustoimikunnan 

käsittelyn mukaisesti, esittäisi valtuustolle 

perusturvalautakunnalle varattavaksi sosiaalipalveluihin n. 30 000 € 

vähemmän kuin perusturvalautakunta on esittänyt. 

 

Sosiaalitoimen toimistokokouksessa on katsottu, että kaikki uudet 

toimet tulisi perustaa ja täyttää: sosiaaliohjaaja, kodinhoitaja ja 

toimintakeskuksen ohjaaja (90 % kokoaikaisesta työajasta) vuoden 

2014 aikana. Sosiaaliohjaajan toimi viimeistään syksystä 2014 

alkaen, kodinhoitaja vuoden alusta ja ohjaaja 15.2.2014 alkaen. 

Tällöin kunnanjohtajan esityksen mukainen talousarvio merkitsisi 

sitä että puuttuva määräraha pitää koota muista sosiaalitoimen 

menokohdista. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta antaa ohjeet talousarvion karsintaan. 

 

Päätös:  

Keskustelun jälkeen kannatusta saivat seuraavat keinot: 

Mielenterveyskuntoutujien kerhon ostaminen lopetetaan. 

Sosiaaliohjaajan virka täytetään vasta 1.9.2014 alkaen.  

Selvitetään sosiaaliohjaajan tehtäviin koulukuraattorin tehtävien 

liittäminen ja sosiaaliohjaajan palkkausmenojen osittainen 

kirjaaminen sivistystoimelle.  

Sosiaalitoimisto selvittää mahdollisuudet juustohöylän käyttöön.  

Asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi käyttösuunnitelman 

yhteydessä.  
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Perusturvaltk. 113 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Osa-aikaisen hoitajan toimen täyttäminen (osa-aikaeläke Luppokodilla 

1.12.2013 alkaen). Toimi julistetaan haettavaksi tammikuussa.  

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 21.11.2013 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja 

- saamenkielinenkehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 
Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 219 § 19.8.2013 Lausunnon antaminen Lapin sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2014 – 2016 ja 

ensihoidon kustannusten jaosta  

- Khall 226 § 19.8.2013 Kunnan kannanotto Oys-erva 

aluekokeiluhankeraportin pohjalta valmisteltavan jatkohankkeen 

toteuttamisen tavoitteista 

- Khall 250 § 16.9.2013 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista 

- Khall 251 § 16.9.2013 Oys-erva-alueen pyyntö sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämistyötä koskevasta jatkohanketta koskien 

- Khall 252 § 16.9.2013 Lausunnon antaminen Lapin sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2014 – 2016 

- Khall 253 § 16.9.2013 Esityksen tekeminen Kolpeneen 

palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota ja –suunnitelmaa varten 

  

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 71 § 14.11.2013 Vuoden 2013 investointiohjelmassa 

osoitettujen investointivarojen uudelleen kohdentaminen Luppokodin 

sauna- ja pesutilojen saneeraukseen 

 

Aspa Palvelut Oy  

- Vuoden 2014 hintataulukko  

 

Sitoumus 11.11.2013 

- Lisää liikuntaa miehet –hanke 
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Perusturvaltk. 114 § OHJAAJA MINTTU VAITTISEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN  

 

Ohjaaja Minttu Vaittinen jää vanhuuseläkkeelle 1.7.2014. Hän on 

hakenut pitävänsä säästövapaansa ja vuosilomapäivänsä ennen sitä. 

Hänen viimeinen työpäivänsä on 15.12.2013.  

 

Ehdotus: 

Työsopimussuhteinen ohjaaja Merja Korkalo vastaa päivä- ja 

työtoiminnasta Hyrylässä. Hän vastaa päivä- ja työtoiminnan 

suunnittelusta ja toteuttamisesta, tarkistaa laskut, maksaa 

työosuusrahat, tilittää myynnin ja toimii henkilöhallinnon 

yhdyshenkilönä. 

Laskut momentoi toimistosihteeri Teija Kelottijärvi.  

Toimintakeskuksen tulosyksikön vastuuviranhaltijana toimii Annikki 

Kallioniemi, varahenkilö Anne-Maria Näkkäläjärvi. 

 

Kotihoidon ohjauksen ja erityishuollon tehtävät hoitaa Annikki 

Kallioniemi; varahenkilö Anne-Maria Näkkäläjärvi; Päätösvalta 

erityishuoltoon ottamisesta, erityishuolto-ohjelmista sekä Laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta mukaisista tukitoimista, 

vastuuhenkilön tehtävät seuraavilla tulosalueilla: vammaisten 

perhehoito, kotihoidon ohjaus, varahenkilö Anne-Maria Näkkäläjärvi.  

 

Omaishoidon tuen tehtävät hoitaa Anne-Maria Näkkäläjärvi, 

varahenkilö Annikki Kallioniemi. 

Päätösvalta omaishoidon tuen myöntämisestä, ja vapaapäivistä, 

omaishoidontukisopimusten ja palvelusuunnitelmien hyväksyminen, 

omaishoidon yhteyshenkilön tehtävät, omaishoidontuen tulosyksikön 

vastaavan tehtävät. Omaishoidon tuen vapaapäivien laskutuksen hoitaa 

Teija Kelottijärvi. 

 

Mahdolliset palkantarkistusesitykset työn vaativuuden perusteella 

valmistellaan yhteistyössä palkka-asiamiehen kanssa 

perusturvalautakunnan seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätös on voimassa 16.12.2013 alkaen toistaiseksi.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

----  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.  

 

 

 


