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Asialista: 

 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 3 § Luppokodin omavalvontasuunnitelma  

 4 § Luppokodin sairaanhoitajan sijaisuuden haettavaksi julistaminen  

 5 § Karesuvantoon sijoitetun kodinhoitajan työloman sijaisuuden  

     31.5.2015 saakka julistaminen haettavaksi 

 6 § Veahkkin toimen perustaminen 

 7 § Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (2011/922) mukaisten  

     tehtävien hoitaminen Enontekiön sosiaalitoimessa 

 8 § Enontekiön sosiaalitoimen palvelut Enontekiön nuorten  

     työpajalle 

 9 § Perusturvalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma v. 2015 

10 § Lastensuojelun päätösvallan delegointi;  

     aluehallintoviranomaisen vaatimat tarkennukset 

11 § Veteraaniyhdyshenkilön tehtävien hoitaminen  

12 § Rintamaveteraanien ja kuntoutuspäätöksen saaneiden  

     erityisryhmätunnuksen omaavien kotona asumisen tukeminen 

13 § Hyrylän ohjaajan osa-aikaiseen sijaisuuteen perhepäivähoitaja  

     Mirja Keskitalo 

14 § Sosiaaliasiamiehen tehtävien hoitaminen 

15 § Saamelaiskäräjien kanssa solmittava sopimus saamenkielisten    

     sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä saamenkielisen päivähoidon 

     turvaamiseen osoitettujen valtionavustusten käytöstä vuonna  

     2015 

16 § Palveluasumisen ja laitoshoidon kokonaisuutta suunnittelevan  

     työryhmän asettaminen 

17 § Lautakunnan jäsenten osallistuminen helmikuussa oleviin  

     työkokouksiin ja koulutuksiin 

18 § Tiedoksi saatettavat asiat 
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Perusturvaltk. 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Miliza Kimmel ja Jaakko 

Alamattila. 
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Perusturvaltk. 3 § LUPPOKODIN OMAVALVONTASUUNNITELMA 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitteli Luppokodin 

omavalvontasuunnitelman.   

  

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta merkitsee Laki ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista mukaisen Luppokodin omavalvontasuunnitelman 

tiedoksi. 

 

Esittely: 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää että kullakin 

vanhuspalvelun toimintayksiköllä on omavalvontasuunnitelma. Vastaava 

hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esittelee Luppokodin 

omavalvontasuunnitelman.  
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Perusturvaltk. 4 § LUPPOKODIN SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUDEN 

HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely:  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli kokouksessa 

kuultavana asian esittelyn aikana. Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.   

 

Ehdotus:  

Sijaisuuden täyttäminen katsotaan toiminnan kannalta 

välttämättömäksi.  

Perusturvalautakunta julistaa sijaisuuden haettavaksi. Sisäistä 

hakua ei suorita, koska se ei ole tarkoituksenmukainen.  

 

Esittely: 

Luppokodin sairaanhoitajalle on myönnetty palkaton virkavapaa aj. 

1.3.- 31.5.2015.  
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Perusturvaltk. 5 § KARESUVANTOON SIJOITETUN KODINHOITAJAN TYÖLOMAN 

SIJAISUUDEN 31.5.2015 SAAKKA JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta katsoo sijaisuuden täyttämisen 

välttämättömäksi. Sijaisuus julistetaan haettavaksi henkilöstöohjeen 

mukaisesti, ensin sisäisesti.  

 

Esittely: 

Karesuvannon alueelle sijoitetun kodinhoitajan työloma jatkuu 

31.5.2015 saakka.  
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Perusturvaltk. 6 § VEAHKKIN TOIMEN PERUSTAMINEN 

 

Päätös:  

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta päätti 

esittää että toimesta käytetään nimeä ” Veahkki, saamenkielinen 

kotiavustaja ”. Perusturvalautakunta päätti, että mikäli toimi 

perustetaan, toimi julistetaan haettavaksi henkilöstöohjeen mukaan. 

Tämä pykälä merkittiin tarkistetuksi kokouksessa.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa 

toistaiseksi voimassa olevan toimen tehtäväkuvan mukaisesti.    

     LIITTEET 1 A ja 1 B 

Pätevyysvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 11 §:n mukainen 

kelpoisuus; tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva 

koulutus. Lisäksi edellytetään äidinkielen tasoista saamenkielen 

taitoa ja vahvaa kulttuurista pätevyyttä. 

Toimi sijoitetaan kunnan kotipalveluun.   

Toimi sijoitetaan KVTES:n hinnoittelukohtaan 04PER010 ”Sosiaali- ja 

terveydenhuollon peruspalvelutehtävät ”. Ko. hinnoittelukohdan 

peruspalkka on 1711,20 € /kk. Tehtävään maksetaan kielilisä 21,89 

€/kk. 

Työaika yleistyöaika 38,15 € /viikko.  

Lisäksi perusturvalautakunta päättää että mikäli valittu henkilö 

haluaa, voidaan solmia valitun kanssa oppisopimus hoiva-avustajaksi 

tai lähihoitajaksi kouluttautumisesta niin, että lähiopetusjaksot 

myönnetään palkattomina.   

Esittely: 

Kunta on ostanut Veahkki-toimintaa SámiSoster ry:ltä. SámiSoster ry. 

on esittänyt Veahkki-toiminnan siirtämistä kunnan omaksi 

toiminnaksi.  

Veahkki-toiminnan piirissä v. 2013 oli 22 ikäihmistä. Kriteereinä 

Veahkki-toiminnan piiriin pääsemisessä on ollut:  

 

1. Saamelainen asiakas tarvitsee kulttuurista ja/tai omakielistä 

tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. 

2. Saamenkielinen asiakas tarvitsee alentuneen toimintakyvyn vuoksi 

apua päivittäisissä perustoiminnoissa. 

Veahkki-toiminta on tukenut saamelaisten vanhusten, 

mielenterveyskuntoutujien ja lapsiperheiden kotona pärjäämistä 
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omakielisellä ja omakulttuurisella tuella, sekä kunnan kotipalvelun 

perusteiden mukaisella työavulla. Tarvittaessa Veahkki on 

työskennellyt näissä tehtävissä myös Luppokodilla.   

Saamelaisilla on lainsäädännön takaama oikeus omakielisiin ja 

saamelaisen kulttuuritaustan huomioimiin palveluihin.  Lainsäädäntö 

edellyttää, että kunta tarjoaa tällaisia palveluja saamelaisille 

asiakkaille.  

Veahkki-toimintaan on saatu erityisvaltionavustusta; 75 % 

palkkauskuluihin, myös matkakuluihin on jonkin verran saatu 

avustusta.  
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Perusturvaltk. 7 § LAKI YKSITYISISTÄ SOSIAALIPALVELUISTA (2011/922) 

MUKAISTEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN ENONTEKIÖN SOSIAALITOIMESSA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta päättää, että Laki yksityisistä 

sosiaalipalveluista mukaiset hallinnolliset päätökset, lausunnot 

sekä ilmoitukset Aluehallintoviranomaiselle tekee sosiaalisihteeri-

lastenvalvoja. Päätökset, ilmoitukset, ja lausunnot annetaan 

tiedoksi perusturvalautakunnalle. 

Asialla on vaikutusta yritystoimintaan yritysvaikutusten 

arviointimenettelyn mukaan. Ehdotetulla päätösvallan viranhaltijalle 

siirtämiselle katsotaan olevan myönteinen vaikutus 

yrittäjätoimintaan, koska se nopeuttaa yksityisiä sosiaalipalveluja 

koskevien asioiden käsittelyä sosiaalitoimessa.  

 

Esittely:  

Enontekiön kunnan hallintosäännössä ei ole päätetty Laki 

yksityisistä sosiaalipalveluista mukaisten tehtävien hoitamisesta ja 

päätösvallan siirrosta viranhaltijalle. Laki yksityisistä 

sosiaalipalveluista on vahvistettu hallintosääntöä myöhemmin.  

Hallintosäännön mukaan sosiaalisihteeri-lastenvalvoja tekee 

päätökset sosiaalihuoltoa koskevissa asioissa tahdonvastaista 

huoltoa lukuun ottamatta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole 

siirretty toiselle viranomaiselle.  

Kunnassa on toistaiseksi vähän yksityisiä sosiaalipalveluja. 

Ilmoituksenvaraista toimintaa joka on merkitty valtakunnalliseen 

rekisteriin, on ASPA Palvelut Oy:n Aspa-koti Riekonmarjan toiminta. 

Yksi palveluntuottaja on ilmoittautunut Sosiaalihuoltolain 17 §:n 

mukaisen kotipalvelun tukipalvelujen tuottajaksi. 

Kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija ohjaa ja valvoo 

kaikkia alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. 

Valvontatehtävään kuuluu ei-ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja 

koskevien ilmoitusten vastaanottaminen.  Aluehallintoviranomainen 

antaa luvan ympärivuorokautiseen toimintaan. Kunnan toimielin on 

ilmoitustenvaraisten palvelujen ensisijainen valvontaviranomainen. 

Kunnan toimielimen valvontatehtävään kuuluu lausunnon antaminen 

luvanvaraisista palveluista ja rekisteriin merkittävistä 

ilmoituksenvaraisista palveluista. Valtakunnallista rekisteriä pitää 

Valvira. Kunnan ei tarvitse ilmoittaa Sosiaalihuoltolain 17 §:n 

mukaisen kotipalvelun tukipalveluja tuottavista, ilmoituksen 
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tehneistä yrityksistä, aluehallintoviranomaiselle.  Kunnan 

toimielimen ohjaus- ja valvontavelvollisuus painottuu 

ennaltaehkäiseviin toimiin eli neuvontaan, ohjaukseen ja seurantaan.  

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, että kun kunnan 

toimielimelle saapuu ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta tai muusta 

palvelusta, jota ei merkitä rekisteriin, toimielin ratkaisee 

hallintopäätöksellä, katsotaanko palvelu kunnan toimielimen 

valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Yksityisen 

sosiaalipalveluilla tulee olla vastuuhenkilö ja 

omavalvontasuunnitelma. Ilmoituksen tehnyt yrittäjä voi laskuttaa 

ilman arvonlisäveroa toimintakyvyltään heikentyneitä asiakkaitaan, 

joiden kanssa on tehnyt palvelusuunnitelman.  
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Perusturvaltk. 8 § ENONTEKIÖN SOSIAALITOIMEN PALVELUT ENONTEKIÖN 

NUORTEN TYÖPAJALLE 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta päättää, että se järjestää 

Enontekiön kunnan nuorten työpajan asiakkaille seuraavat palvelut 

v.2015 alkaen toistaiseksi: 

1. Kartoittaa asiakkaiden sosiaalipalvelujen tarpeen työpajajakson 

alkaessa ja sen päättyessä. 

2. Tarvittaessa sopii asiakkaan kanssa sosiaalipalvelujen 

järjestämisestä työpajajakson aikana ja sen jälkeen 

asiakassuunnitelmalla. 

3. Vastaa asiakkaan sosiaalihuollon asiakassuunnitelman 

toteuttamisesta. 

4. Toimii yhteistyössä palvelutarpeen kartoituksessa ja 

asiakassuunnitelman, ja siinä sovittujen palvelujen osalta, nuorten 

työpajan henkilöstön ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen osalta. 

5. Yhteisen sopimuksen perusteella järjestää sosiaalipalveluja, 

toimeentuloturvaa, velkaneuvontaa ja sosiaalista suoriutumista 

koskevaa tiedotusta työpajan asiakkaille.  

 

Em. toiminnassa noudatetaan Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista (812/2000).   

 

Toiminnasta vastaa ja sen pääosin toteuttaa saamenkielinen 

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. 

 

Perusturvalautakunta perustaa osuuttaan varten oman tulosalueen, 

johon varataan määräraha Anne-Maria Näkkäläjärven palkasta; 5 % 

kokonaispalkkausmenoista. 

 

Esittely: 

Enontekiön kunnan sivistystoimella on Nuorten työpaja, joka edistää 

nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työelämään sijoittumista.  

Työpajatoimintaan kuuluu myös ohjaaminen tarvittaviin 

sosiaalipalveluihin ja muihin palveluihin.  
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Perusturvaltk. 9 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 

KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2015 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaalitoimen 

henkilöstön palkkojen jaon eri tulosalueille. Palkkojen jako 

hyväksytyn suunnitelman mukaan tehdään toimistotyönä ja uuden 

palkkajaon vuoksi muuttunut käyttösuunnitelma annetaan tiedoksi 

lautakunnalle. Palkkojen jako suunnitelma pöytäkirjan liitteenä.  

      LIITE 2 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri teki kokouksessa muutetun esityksen; sosiaalitoimen 

palkat jaetaan kustannuspaikoille sosiaalitoimen henkilöstön työajan 

käyttöä vastaavassa suhteessa. Sosiaalisihteerin esittämä muutos 

palkkojen jakoon jaettiin kokouksessa. Käyttösuunnitelmassa 

huomioidaan palkkajaon muutos, joka tehdään toimistotyönä. 

 

Perusturvalautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman, 

kustannuspaikkajaon sekä vastuuviranhaltijoiden nimeämisen alla 

olevan mukaisesti huomioiden palkkajaon muutokset.  

Perusturvalautakunta ei vielä tässä vaiheessa hae ylistysoikeutta 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän menojen perusteella 

vaan ylityshakemus tehdään tarvittaessa alkusyksystä 2015.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman, 

kustannuspaikkajaon sekä vastuuviranhaltijoiden nimeämisen alla 

olevan mukaisesti.  

Perusturvalautakunta ei vielä tässä vaiheessa hae ylitysoikeutta 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän menojen perusteella 

vaan ylityshakemus tehdään tarvittaessa alkusyksystä 2015.  

 

Tulosyksikkö Vastuuviranhaltija/ 
Laskujen hyväksyjä 

Varahenkilö Määräraha
/netto 

Sosiaalitoimen hallinto Annikki Kallioniemi  Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

76 000 

Sosiaalityö Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

58.220 

Sosiaalipäivystys Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

17.810 

Birgen Ruovttus Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

1.100 

Terveyden ja hyvinvoinnin ryhmä Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

1.060 

Hyvinvointi hukassa-riippuvuus riskinä Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

1.720 

Velkaneuvonta Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

Annikki Kallioniemi 5.310 
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Lasten kotihoidon tuki  Teija Kelottijärvi Annikki Kallioniemi 107.000 

Lasten perhehoito Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

3.200 

Lastensuojelun tukitoimet  Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

26.050 

Luppokoti Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Heidi Risto      796.480  

Kehitysvammalaitokset Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

28.000 

Toimintapiste Hyrylä Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

147.830 

Kodinhoitoapu 
 
 

Miia Ahlholm 
 
 

Satu-Marja Eira-
Keskitalo 
 

335.080 
 
 

Saamenkielinen kotipalvelu/Veahki Miia Ahlholm  Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

         8.117 

Saamenkielinen lähihoitaja Miia Ahlholm Satu-Marja Eira- 
Keskitalo 

        7.223 

Sotainvalidien kotipalvelu Miia Ahlholm Satu-Marja  Eira-
Keskitalo   

 1.500 

Asumispalvelut Ounasmajat  Miia Ahlholm Satu-Marja Eira-
Keskitalo 
 

            400 

Kotipalvelun auto Karesuvanto YHT-285 Miia Ahlholm Satu-Marja Eira-
Keskitalo 
 

7.270 

Kotipalvelun auto Hetta YHT-283 Miia Ahlholm Satu-Marja Eira-
Keskitalo 
 

6.200 

Muut tukipalvelut Miia Ahlholm Satu-Marja Eira-
Keskitalo 
 

5.500 
 

Turvapuhelin Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi           +200 

SHL:n mukainen kuljetuspalvelu Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

Annikki Kallioniemi 26.450 

Omaishoidontuki Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

Annikki Kallioniemi 213.080 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

274.530 

Asumispalvelut/Aspa 
 

Annikki Kallioniemi 
 
 

Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

425.000 
 

Avohoidon ohjaus Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

19.040 

Vammaisten perhehoito Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

41.040 
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Kuntoutusohjaus Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

26.040 

Päihdehuolto (Tuohustien tukiasunto)  Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

      +1.330 

Toimeentulotuki Annikki Kallioniemi  Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

    184.760 

Ehkäisevä toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

3.600 

Kuntouttava työtoiminta 
 

Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

5000 

Nuorten työpaja, sosiaalipalvelut Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

Annikki Kallioniemi 3000 

ESR-hanke Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

       23.000 

Avohoito Muonion-Enontekiön ky Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

2.280.000 

Ympäristöterveydenhuolto Annikki Kallioniemi Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

102.000 

Lapin 
Keskussairaala/erikoissairaanhoito 

 
Annikki Kallioniemi 

Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

 2.261.000 

 

Lisäksi avataan tulosyksikköön menokohta nuorten työpaja. 

 

Esittely: 

Lautakunnan on vahvistettava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelma. 

Lautakunnan tulee jakaa tehtäväalueensa kustannuspaikkoihin. 

Kustannuspaikoille tulee nimetä vastuuviranhaltijat ja heille 

varahenkilöt.   

Kunnan valtuusto on varannut perusturvalautakunnan nettomenoihin 

7 475 130 €.  

 

Perusterveydenhuollon menoihin eli Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymä menoihin on huomioitu kunnan 

talousarvion käsittelyssä 2 290 000 €. Kuntayhtymä ilmoittaa että 

sen myöhemmin käsitellyssä talousarviossa on Enontekiön kunnan 

maksuosuudeksi huomioitu 2 356 715 € eli 66 715 € enemmän.  
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Perusturvaltk. 10 § LASTENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI; 

ALUEHALLINTOVIRANOMAISEN VAATIMAT TARKENNUKSET 

 

Päätös:  

Päätös korjatun ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää Lastensuojelulain 13 § 1 momentin 

nojalla että päätösvaltaa seuraavissa Lastensuojeluun kuuluvissa 

seuraavissa asioissa Enontekiön kunnassa käyttää: 

1. Lastensuojelun johtavana sosiaalityöntekijänä toimiva 
sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi päättää: 

LSL 13 a §; Lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle 

yhdessä vanhempansa kanssa kiireelliseen sijoitukseen 

liittyvänä sekä huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilan 

perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa.  

2. Lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijä toimiva 
sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Annikki Kallioniemi päättää  

LSL 39 § 1 mom; Kiireellisen sijoituksen lopettaminen. 

3. Lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijä toimiva 
sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Annikki Kallioniemi päättää  

LSL 63 § 2 mom; Yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisessä 

sijoituksessa tai muussa kiireellisessä tilanteessa.  

4. LSL 72 § 2 mom. Lastensuojelun johtavana sosiaalityöntekijänä  
toimiva Anne-Maria Näkkäläjärvi päättää erityisen huolenpidon 

aloittamisesta ja sen jatkamisesta. Erityisen huolenpidon 

lopettamisesta päättää lapsen asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä Annikki Kallioniemi.  

 

Esittely: 

Aluehallintoviraston kehotuksesta Enontekiön kunnan 

perusturvalautakunta täsmensi lastensuojelun päätösvallan käyttöä 

vastaamaan v.2008 voimaan tulleen uuden Lastensuojelulain säädöksiä 

kokouksessaan 13.5.2014 52 §. Aluehallintovirasto toteaa 

ratkaisussaan 24.11.2014 että lautakunnan tekemät toimet ovat 

Lastensuojelulain mukaisia. Aluehallintovirasto kehottaa Enontekiön 

kunnan perusturvalautakuntaa täydentämään määräystään ehdotuksessa 

mainittujen kohtien osalta.  
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Perusturvaltk. 11 § VETERAANIYHDYSHENKILÖN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Enontekiön perusturvalautakunta päättää, että v. 2015 alkaen 

veteraaniasioiden yhdyshenkilönä toimii vanhustenhuollon 

sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm. 

 

Esittely: 

Enontekiön kunnassa veteraaniasioiden yhdyshenkilö on toiminut 

yhteystahona Valtiokonttoriin ja sotiemme veteraanien järjestöihin 

veteraanien ja sotainvalidien palvelujen osalta. Yhdyshenkilö omalta 

osaltaan tekee aloitteita veteraanien palveluista, arvioi niiden 

riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Veteraaniasioiden 

yhdyshenkilönä on toiminut v. 2014 vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo. 
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Perusturvaltk. 12 § RINTAMAVETERAANIEN JA KUNTOUTUSPÄÄTÖKSEN 

SAANEIDEN ERITYISRYHMÄTUNNUKSEN OMAAVIEN KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely:  

Ari Mäkitalo poistui kokouksessa esteellisenä asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.   

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta tukee rintamaveteraanien ja 

kuntoutuspäätöksen saaneiden erityisryhmätunnuksen omaavien kotona 

asumista ostamalla halukkaille veteraaneille viikkosiivouksen 

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

tuntia kerrallaan, tarpeen, ja asiakkaan käytössä olevien 

asumisneliöiden mukaan, Rakennus Mäkitalo Oy:ltä.  

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.  

 

Esittely: 

Kunta on tukenut rintamaveteraanien ja kuntoutuspäätöksen saaneiden 

eritysryhmätunnuksen omaavien kotona asumista tukemalla Tornion 

sairaskotisäätiön järjestämää veteraaniavustajatoimintaa sekä 

maksamalla rintamaveteraanien ja erityisryhmätunnuksen saaneiden 

asiakasmaksut ko. toiminnassa. Perusturvalautakunta on päättänyt 

että Valtiokonttorin kotona asumisen tukemiseen maksama avustus on 

käytetty tähän toimintaan.  

 

Tornion sairaskotisäätiö ei ole saanut palkattua veteraaniavustajaa 

viime kevään jälkeen eikä ole tiedossa että avustajaa saataisiin 

palkattua tänäkään vuonna. Avustajan palkkaukseen on Tornion 

sairaskotisäätiö käyttänyt osin palkkatukea, joten avustajan on 

pitänyt olla työtön ja palkkatukeen oikeutettu.  

 

Valtiokonttori tukee rintamaveteraanien kotona asumista avustuksella 

jonka suuruuteen vaikuttavat kunnassa kotona asuvien veteraanien 

määrä, sekä eduskunnan tarkoitukseen varaama määräraha. Ko. avustus 

oli vuonna 2014 3 500 €.  
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Enontekiön kunnassa asuu kotonaan, tai Ounasmajojen 

palveluasumisyksikössä kahdeksan veteraanitunnuksen omaavaa sekä 

kaksi erityisryhmätunnuksen omaavaa.  

 

Sosiaaliohjaaja on ollut yhteydessä kaikkiin veteraani- tai 

erityisryhmätunnuksen omaaviin. Useimmat haluaisivat tukipalveluna 

siivousta. Myös aurausavustusta haluttiin.  

 

Rakennus Mäkitalo Oy on ilmoittautunut asianmukaisesti 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun tukipalvelun yksityiseksi 

tuottajaksi. Muita yrityksiä ei tukipalvelujen yksityiseksi 

tuottajaksi ole ilmoittautunut.  
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Perusturvaltk. 13 § HYRYLÄN OHJAAJAN OSA-AIKAISEEN SIJAISUUTEEN 

PERHEPÄIVÄHOITAJA MIRJA KESKITALO 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy perhepäivähoitaja Mirja Keskitalon 

siirtymisen Hyrylän ohjaajan tehtävän osa-aikaiseksi sijaiseksi aj. 

7.1.2015- 31.12.2015. Keskitalo työskentelee toimintakeskuksessa 14 

tuntia viikossa.  

 

Perusturvalautakunta hyväksyy, että Keskitalo suorittaa osa-

aikaisena sijaisena toimiessaan sivistystoimen tekemällä 

oppisopimuksella virikeohjaaja-artesaanin tutkintoa. Työssä 

oppimisjaksot Hyrylässä ovat palkallisia ja lähiopetusjaksot 

palkattomia.  

 

Keskitalolle maksetaan ohjaajan tehtävässä toimintakeskuksen 

ohjaajan tehtäväkohtainen palkka vähennettynä 10 % puuttuvan 

sosiaali- ja terveydenhoitoalan kouluasteisen tutkinnon tai muun 

soveltuvan tutkinnon puutteen perusteella.  

 

Esittely: 

Hyrylän ohjaaja Soile Kantolalle on myönnetty aj.1.12.2014- 

31.12.2015 osa-aikainen työ. Kantola työskentelee toimintakeskuksen 

ohjaajana 21 /tai 22 tuntia viikossa.  

 

Sijaisuus on ollut sisäisesti haettavana kuten kunnan 

henkilöstöohjeessa on päätetty.  Sijaiseksi on ilmoittautunut 

perhepäivähoitaja Mirja Keskitalo. Päivähoidolle järjestely sopii.  
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Perusturvaltk. 14 § SOSIAALIASIAMIEHEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

sosiaaliasiamiehen tehtävien hoitamisesta solmitaan sopimus 

Merikratos Oy:n kanssa LIITE 3 mukaisen ostopalvelusopimuksen 

perusteella. Saamenkielinen palvelu esitetään järjestettäväksi 

tulkkauksen avulla.  

 

Esittely: 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

edellyttää että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 1) neuvoa asiasta ko. lain 

soveltamiseen liittyvissä asioissa 2) neuvoa asiakasta em. lain 23 

§:n mukaisen muistutuksen tekemisessä 3) tiedottaa asiakkaan 

oikeuksista 4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi 

ja toteuttamiseksi sekä 5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman 

kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain 

kunnanhallitukselle.  

 

Kunnan sosiaaliasiamiehenä on toiminut kirjanpitäjä Sanja 

Uusikartano. Aluehallintoviranomainen on ilmoittanut, että kunnan on 

huolehdittava siitä, että sosiaaliasiamiehellä on Laki 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun 

lain mukainen kelpoisuus.  

 

Luoteis-Lapin kunnat ovat solmineet ostopalvelusopimuksen 

sosiaaliasiamiehen tehtävien hoitamisesta Merikratos Oy:n tai Länsi-

Lapin Mielenterveysseuran / Kriisikeskus Turvapoijun kanssa. 

Merikratos Oy on tehnyt tarjouksen tehtävien hoitamisesta.  

Tarjous esityslistan liitteenä.    LIITE 3 

Kriisikeskus Turvapoiju on ilmoittanut ettei se voi tarjota 

Enontekiön kunnalle sosiaaliasiamiehen tehtävien hoitamista. 
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Perusturvaltk. 15 § SAAMELAISKÄRÄJIEN KANSSA SOLMITTAVA SOPIMUS 

SAAMENKIELISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN SEKÄ SAAMENKIELISEN 

PÄIVÄHOIDON TURVAAMISEEN OSOITETTUJEN VALTIONAVUSTUSTEN KÄYTÖSTÄ 

VUONNA 2015 

 

Päätös: 

Sosiaalisihteerin kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaan. 

Perusturvalautakunta tekee muutoshakemuksen Saamelaiskäräjien 

sosiaali- ja terveyslautakunnalle; erityisvaltionavustusta haetaan 

saamenkielisen terveydenhoitajan palkkausmenoihin.   

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa ehdotuksenaan: 

Perusturvalautakunta hyväksyy ja omalta osaltaan allekirjoittaa 

Saamelaiskäräjien esittämän sopimuksen v. 2015 

erityisvaltionavustuksen käytöstä.  

Perusturvalautakunta esittää sopimukseen muutosesityksen: 

Perusturvalautakunta esittää, että valtionavustusta myönnetään osa-

aikaisen saamenkielisen terveydenhoitajan tehtävään. Perusteena on 

että Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 

on päättänyt ettei vuodeosastolle palkata saamenkielistä 

vastuuhoitajaa.   

Saamenkielinen terveydenhoitaja turvaa saamenkieliset 

terveydenhoitopalvelut kotiutusvaiheessa saamenkielisille 

asiakkaille. Kunnan sosiaalitoimen palveluksessa on saamenkielistä 

henkilöstöä, jotka huolehtivat saamenkielisistä palveluista 

kotiutuvan kohdalla.  

Vuodeosaston osastonhoitaja on ilmoittanut, että vuodeosastolla 

työskentelee yksi äidinkieleltään saamenkielinen perushoitaja, jonka 

työpanoksen avulla myös vuodeosastolla saa saamenkielistä palvelua. 

Kahdella vakituisella sairaanhoitajalla on jonkin verran 

saamenkielen taitoa, toisella kielitodistus. Vuodeosastolla voidaan 

järjestää saamenkielistä palvelua hyödyntäen saamenkielisen 

vastuuhoitajan toimintamallia.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Esittely: 

Saamelaiskäräjät esittää solmittavaksi sopimusta, jossa 

perusturvalautakunnan esittämästä rahoitusjärjestyksestä poiketen, 

valtionavustusta myönnettäisiin Veahkki-toiminnan ja saamenkielisen 

lähihoitajan lisäksi vuodeosaston saamenkielisen vastuuhoitajan 

tehtävään 50 % palkkausmenoista. Enontekiön perusturvalautakunta 

esittänyt että kolmantena tulisi rahoittaa saamenkielisen 

terveydenhoitajan palkkausta. Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymä ei ole päättänyt palkata saamenkielistä vastuuhoitajaa 

vuodeosastolle vuonna 2015 vaan on esittänyt että 

erityisvaltionavustusta tulisi käyttää osa-aikaisen saamenkielisen 
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terveydenhoitajan palkkaukseen. Saamelaiskäräjien sopimusesityksen 

mukaan saamenkielinen terveydenhoitaja tulisi rahoitettavaksi vain 

jos muista toiminnoista jää valtionavustusta käyttämättä.  

 

Saamelaiskäräjien ma hallintopäällikkö Pia Ruotsala on ilmoittanut, 

että mikäli perusturvalautakunta hakee muutosta Saamelaiskäräjien 

sopimusesitykseen, sen tulisi ilmoittaa miten turvataan 

vuodeosastolla saamenkielisten potilaiden osalta näiden kielen ja 

kulttuurin huomioiminen ilman saamenkielisen vastuuhoitajan 

työpanosta. Edelleen perusturvalautakunnan tulisi ilmoittaa miten 

varmistetaan kotiutusvaiheessa, että potilas on saanut hoito-ohjeet 

saamen kielellä ja että potilas osaa soveltaa niitä kotona. 

Sosiaalisihteeri on pyytänyt osastonhoitaja Sinikka Yliniemeltä 

suunnitelmaa em. seikoista huolehtimisesta ilman saamenkielisen 

vastuuhoitajan palkkausta.  

 

Solmittavan sopimuksen perusteella Saamelaiskäräjät tekee sopimuksen 

mukaisen esityksen Aluehallintoviranomaiselle, joka tekee päätöksen 

erityisvaltionavustuksen myöntämisestä.  
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Perusturvaltk. 16 § PALVELUASUMISEN JA LAITOSHOIDON KOKONAISUUTTA 

SUUNNITTELEVAN TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunnan luottamushenkilöedustajaksi työryhmään 

nimettiin yksimielisesti puheenjohtaja Leena Palojärvi 

Perusturvalautakunta edellyttää että työryhmän työn tulos tuodaan 

lautakunnalle tiedoksi.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta nimeää työryhmään luottamushenkilöjäsenen 

lautakunnasta, vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon, 

sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin, saamenkielisen sosiaalityöntekijä 

Anne-Maria Näkkäläjärven sekä sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemen. 

Lisäksi perusturvalautakunta esittää Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymälle, että se nimeäisi 

työryhmätyöskentelyyn haluamansa määrän viranhaltijoitaan tai 

työntekijöitään. 

 

Enontekiön vanhusneuvolle esitetään, että se toimii työryhmän 

työskentelyn ohjausryhmänä. 

 

Työryhmän työskentely sovitetaan Lapin alueella tehtävään 

maakunnalliseen ikäihmisen palveluja koskevaan suunnittelutyöhön.  
 

Esittely: 

Enontekiön kunnanvaltuuston hyväksymän ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemista sekä ikääntyneen väestön palveluja koskevan 

suunnitelman vv. 2015 - 2017 mukaan perusturvalautakunta asettaa 

työryhmän suunnittelemaan palveluasumisen ja laitoshoidon 

kokonaisuutta Enontekiöllä huomioiden muistisairaiden 

asumispalvelut. Työryhmän työn tulee valmistua 31.12.2015 mennessä. 

 

Ns. sote-uudistusta koskevan esityksen mukaan sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalvelut järjestää Lapin sairaanhoitopiirin suuruinen 

tuotantoaluekuntayhtymä, johon Enontekiön kunnan tulee liittyä. 

Uutta tuotantoaluetta valmistellaan mm. ns. Muisti-Kaste-hankkeessa, 

Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon kehittämisyksikössä 

sekä Lapin liitossa. Palveluista päätetään järjestämispäätöksellä 

jonka tekee Pohjois-Suomen Erva-alue. Myös tämän 

järjestämiskuntayhtymän valmistelu on käynnissä. Työryhmän on 

tarkoituksenmukaista huomioida työssään tulevaa järjestämis- ja 

tuotanta-aluetta koskevan valmistelutyön ikäihmisiä koskeva osuus.  
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Perusturvaltk. 17 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN HELMIKUUSSA 

OLEVIIN TYÖKOKOUKSIIN JA KOULUTUKSIIN 

 

Päätös: 

Pohjoisen sote-alueen perustamista valmistelevaan kokoukseen 

lähetettiin sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi. 

Perusturvalautakunnan jäsen Miliza Kimmel osallistuu uuden 

Sosiaalihuoltolain mukaiseen koulutukseen 9.2.2014 ja 10.2.2015 

Rovaniemellä. 

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Leena Palojärvi ja 

varapuheenjohtaja Outi Kurkela osallistuvat rajayhteistyötä 

saamenkielisissä palveluissa koskevaan tilaisuuteen. 

Viranhaltijoista ainakin sosiaalisihteeri osallistuu tilaisuuteen 

 

Ehdotus:  

Lautakunta päättää jäsenten osallistumisesta seuraaviin kokouksiin 

ja työkokouksiin:  

 

-Maakuntaliittojen koolle kutsuma Pohjoisen sote-alueen perustamista 

valmisteleva kokous 5.2.2015 Oulussa 

 

- Sosiaalihuoltolakia koskeva Sosiaali- ja terveysministeriön 

koulutuskierros 9.- 10.2.2015 Rovaniemellä. Ohjelmassa 9.2. 

lapsiperheiden palvelut ja 10.2. aikuisten palvelut. 

Ilmoittautuminen viimeistään 2.2.2015. 

 

- Rajat ylittävä yhteistyö saamenkielisissä palveluissa. 

Saamelaiskäräjien, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, järjestämä 

seminaari Inarissa 25.2.2015. Jos alkaa klo 9.00, lähtö ed. illalla.  

 

Esittely: 

Ohjelmat esillä perusturvalautakunnan kokouksessa.  
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Perusturvaltk. 18 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 10.11.2014 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 260 § 24.11.2014 Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin palkkaus 

- Khall 261 § 24.11.2014 Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon 

tehtäväkuva ja palkkaus 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto  

- Kvalt 46 § 4.12.2014 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 

- Kvalt 49 § 4.12.2014 Arvio talousarvioon varattujen määrärahojen 

riittävyydestä lokakuun lopun toteutuman perusteella ja 

ylityshakemus/perusturvalautakunta 

- Kvalt 50 § 4.12.2014 Vuosien 2015 – 2017 talousarvion ja –

suunnitelman hyväksyminen 

 

Aluehallintovirasto 13.10.2014 

- Salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25 k 

 

Aluehallintovirasto 16.10.2014 

- Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen (pl. lasten 

päivähoito) turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytön 

vahvistaminen vuodelle 2013 

 

Aluehallintovirasto 7.1.2015 

- Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän 

vahvistaminen vuodelle 2015 

 

Lapin yliopisto/koulutus- ja kehittämispalvelut 23.9.2014 

- Kutsumme kuntia mukaan kehittämään palvelutarjontaansa ja 

laajentamaan yhteistyötä paikallisten hyvinvointialan yrittäjien 

kanssa 

 

ELY 27.11.2014 

- Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun tukipalvelun tuottamista 

koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 5.12.2014 

- Rakennus Mäkitalo Oy/ yhdyshenkilö Taru Mäkitalo  
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Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto 9.12.2014 

- Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus 

Luppokodilla 

Kolpeneen palvelukeskuksen ky 23.12.2014 

- Talousarvio 2015, taloussuunnitelma 2016 – 2017 

 

 

 

Kunnanhallituksen jäsen Antti Tonteri toi esille kunnanhallituksen 

huolen kunnan yrityselämän esteistä sekä veroeurojen tärkeydestä. 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. 

 

 

 

 

 


