
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA     

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  22.1.2013 klo  16.00- 18.35 

Virkaa, tointa ja sijaisuuksia hakeneiden  

haastattelut viran ja toimien täyttöä varten klo 

14.00 alkaen.  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla 

olleen jäsenet Leena Palojärvi  phj 

          Lydia Heikkilä             vpj 

  Jaakko Alamattila  j 

Artturi Alatalo  j 

Petter Kotavuopio  j 

          Asta Niemelä          j   poistui § 18 ajaksi 

Riitta Vieltojärvi  vj 

  Timo Kurki  vj  poistui § 15 aikana 

   

   

 

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Mikko Kärnä                kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Berit-Ellen Juuso          khall edustaja  

Minttu Vaittinen  ohjaaja § 3  

Satu-Marja Eira-Keskitalo  vastaava hoitaja 

   § 4,5,7,8,9,16,21,22  

Anne Näkkäläjärvi  saamenkielinen 

kehittäjä-

sosiaalityöntekijä § 7 

 

 

Asiat  § 1 - 25 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus      

   

  Riitta Vieltojärvi  Jaakko Alamattila 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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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 tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Riitta 

Vieltojärvi. 
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Perusturvaltk. 3 § MÄÄRÄAIKAISEN, OPPISOPIMUSSUHTEISEN, OSA-AIKAISEN 

AVUSTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN  

 

Toimi on haettavana 18.1.2013 klo 15.00 mennessä. Hakijat kutsutaan 

haastatteluun ennen kokousta klo 15.15 alkaen. 

 

Ehdotus: 

Esitetään kokouksessa. 

Hakijat 

 

Käsittely: Tointa olivat määräajassa hakeneet Elina Hooli, Johanna 

Sonkamuotka ja Pasi Tikka. Kaikki hakijat haastateltiin ennen 

kokousta kokoustilassa.  

 

Ohjaaja Minttu Vaittinen oli paikalla asian käsittelyn ajan. 

 

Minttu Vaittinen esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että tehtävään 

valittaisiin Pasi Tikka.   

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti, että määräaikaiseen, 

osa-aikaiseen oppisopimussuhteiseen toimeen 

31.12.2014 saakka valitaan Pasi Tikka kolmen kuukauden koeajalla. 

Edellytetään, että Tikka suorittaa kotipalvelututkinnon 

oppisopimusajan kuluessa.  
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Perusturvaltk. 4 § SAIRAANHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 

Sairaanhoitajan virka on haettavana 18.1.2013 klo 15.00 mennessä. 

Hakuilmoitus esityslistan oheismateriaalina. 

 

Hakijat kutsutaan haastatteluun ennen lautakunnan kokousta klo 14.00 

alkaen. 

 

Ehdotus:  

Esitetään kokouksessa. 

 

Käsittely:  

Määräajassa virkaa olivat hakeneet sairaanhoitajat Anne-Maarit 

Jänkälä ja Heidi Risto. Molemmat täyttävät viran 

kelpoisuusvaatimuksen.  

Hakijat haastateltiin ennen kokousta, Anne-Maarit Jänkälä 

puhelimitse ja Heidi Risto kokoustilassa. Vastaava hoitaja Satu-

Marja Eira-Keskitalo oli paikalla asian käsittelyn  

ajan.  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti ehdotuksenaan, 

että virkaan valittaisiin sairaanhoitaja Heidi Risto.  

 

Päätös: 

Sairaanhoitajan virkaan valittiin yksimielisesti sairaanhoitaja 

Heidi Risto kolmen kuukauden koeajalla.  
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Perusturvaltk. 5 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

Lähihoitajan toimi on haettavana 18.1.2013 mennessä. Hakuilmoitus 

esityslistan oheismateriaalina. 

 

Tointa hakeneet kutsutaan haastatteluun ennen kokousta klo 14.30 

alkaen.  

 

Ehdotus:  

Esitetään kokouksessa.  

 

Käsittely:  

Lähihoitajan tointa olivat määräajassa hakeneet lähihoitajat Lilja 

Kultima, Katariina Laakso ja Elisa Pasanen. Kaikki hakijat täyttävät 

toimen pätevyysvaatimukset. Hakijat haastateltiin ennen kokousta 

Lilja Kultima ja Katariina Laakso kokoustilassa ja Elisa Pasanen 

videoyhteyden välityksellä.  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä kokouksessa 

asian käsittelyn ajan. 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja esitti ehdotuksenaan, että toimeen 

valittaisiin lähihoitaja Lilja Kultima ja varalle lähihoitaja Elisa 

Pasanen. 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta valitsi yksimielisesti lähihoitajan toimeen 

Lilja Kultiman ja varalle Elisa Pasasen.  Noudatetaan kolmen 

kuukauden koeaikaa. 
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Perusturvaltk. 6 § ERON MYÖNTÄMINEN ASLAK GUTTORMILLE 

LÄHIHOITAJAN/KOTIAVUSTAJAN TEHTÄVÄSTÄ 

 

Määräaikainen, saamenkielinen lähihoitaja/kotiavustaja Aslak Guttorm 

on irtisanoutunut tehtävästään 21.12.2012. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta myöntää Aslak Guttormille eron määräaikaisesta 

lähihoitajan/kotiavustajan tehtävästä 3.1.2013 alkaen. Toimi 

julistetaan haettavaksi.  Perusturvalautakunta hakee 

kunnanhallitukselta täyttöluvan. Toimi täytetään 28.2.2014 saakka 

mikäli Saamelaiskäräjät myöntää erityisvaltionosuuden toimeen aj. 

1.3.2013 - 28.2.2014.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 7 § MÄÄRÄAIKAISEN, TYÖSOPIMUSSUHTEISEN, 

SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN/KOTIAVUSTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN  

 

Toimi on haettavana 18.1.2013 klo 15.00 mennessä. Tointa hakeneet 

kutsutaan haastatteluun klo 15.00 alkaen ennen kokousta. 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Käsittely: 

Tointa oli määräajassa hakenut Anni-Marja Vanhapiha, joka ei täytä 

toimen pätevyysvaatimusta sosiaali- tai terveysalan kouluasteisesta 

tutkinnosta. Hakija haastateltiin ennen kokousta. Osa haastattelusta 

suoritettiin saamenkielellä. 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira Keskitalo ja saamenkielinen 

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjärvi olivat läsnä asian 

käsittelyn ajan.  

 

Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi esitti kokouksessa, että 

määräaikaiseen toimeen valittaisiin Anni-Marja Vanhapiha 

muodollisesti epäpätevänä 28.2.2014 saakka.  

 

 

Päätös:  

Yksimielisesti esityksen mukaan. Noudatetaan kolmen kuukauden 

koeaikaa.   
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Perusturvaltk. 8 § LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN LUPPOKODILLA 

20.7.2013 SAAKKA 

 

Sijaisuus on ollut haettavana 18.1.2013 mennessä. 

Hakijat kutsutaan haastatteluun ennen kokousta klo 15.40 alkaen. 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Käsittely:  

Määräajassa sijaisuutta olivat hakeneet Katariina Laakso, Lilja 

Kultima ja Elisa Pasanen sekä Ulla Näkkäläjärvi. Hakijoista Kultima 

Laakso ja Pasanen täyttävät toimen pätevyysvaatimuksen. Kaikki 

hakijat haastateltiin ennen kokousta, Kultima, Laakso ja 

Näkkäläjärvi kokoustilassa ja Pasanen videovälitteisesti. 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä kokouksessa 

asiantuntijana asian käsittelyn ajan. 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti ehdotuksenaan, 

että sijaisuuteen valitaan Elisa Pasanen ja varalle Katariina 

Laakso. 

 

Päätös:  

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.   
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Perusturvaltk. 9 § KAKSI KODINHOITAJAN SIJAISUUTTA 30.4.2013 SAAKKA 

 

Työsopimussuhteiset sijaisuudet ovat haettavana olleet 18.1.2013 

mennessä. 

Hakemukset nähtävänä kokouksessa. 

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa.  

 

Käsittely:  

Määräajassa sijaisuuksia olivat hakeneet Lilja Kultima, Marja-Leena 

Saukkonen ja Eija Sonkamuotka. Hakijoista pätevyysvaatimuksen 

täyttävät Kultima ja Saukkonen. Haastatteluun oli kutsuttu kaikki 

hakijat, joista Marja-Leena Saukkonen ei päässyt paikalle. Kultima 

ja Sonkamuotka haastateltiin ennen kokousta kokoustilassa.  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli paikalla asian 

käsittelyn ajan. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti ehdotuksenaan, että toiseen 

sijaisuuteen valittaisiin Marja-Leena Saukkonen ja toiseen 

sijaisuuteen Eija Sonkamuotka, mikäli sijaisuus tulee täytettäväksi.  

 

Päätös:  

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Kodinhoitajan sijaisuuteen 

30.4.2013 saakka valittiin Marja-Leena Saukkonen. Kodinhoitajan 

sijaisuuteen 30.4.2013 saakka valittiin Eija Sonkamuotka. Työsopimus 

sijaisuudesta solmitaan mikäli vakinaiselle kodinhoitajalle 

myönnetään vapaata.  



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________22.1.2013__________________ 10 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2013  

 

                                    

Perusturvaltk. 10 § KORJAUS § 90 12.11.2012 LÄHIHOITAJA LILJA 

KULTIMAN PERUSPALKKA AJALTA 1.11.- 31.12.2012 

 

Hallintolain 51 §:n nojalla viranomaisen on korjattava 

kirjoitusvirhe. Perusturvalautakunnan 90 §:n esittelyyn oli 

vahingossa tullut virhe. Kultima on toiminut 1.11.2012 alkaen 

lähihoitajan määräaikaisessa toimessa eikä 1.12.2012 alkaen kuten 

esittelyssä virheellisesti oli kirjoitettu.   

 

Perusturvaltk. 90 § LÄHIHOITAJA LILJA KULTIMAN PERUSPALKKA AJ. 

1.11.- 31.12.2012 

 

Lilja Kultima on toiminut 1.12.2012 alkaen lähihoitajan 

määräaikaisessa toimessa.  Sosiaaliohjaaja Joonas Sippola on 

päättänyt, kodinhoitajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, 

että Lilja Kultima työskentelee Hetan tiimissä kaksivuorotyössä aj.  

lokakuusta alkaen vuoden loppuun. Kultiman tehtäväkohtaiseksi 

palkaksi on päätetty hinnoittelukohdan alaraja 1907,59 €. Palkkausta 

tulisi tarkistaa 1.11.2012 alkaen koska työ vastaa sisällöltään ja 

vaativuudeltaan Hetan tiimin muiden kodinhoitajien työtä.  

 

Ehdotus:  

Lilja Kultiman peruspalkka on siitä alkaen kun hän toimii 

kaksivuorotyössä Hetan tiimissä 2029,16 €/kk. 

 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta korjaa Hallintolain 51 §:n nojalla pykälään 

lähihoitaja Lilja Kultiman määräaikaisen toimen alkamisajankohdan. 

Lilja Kultima on aloittanut määräaikaisessa lähihoitajan toimessa 

1.11.2012.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 11 § HINTAMUUTOS AVOPALVELUATERIOIDEN HINTOIHIN 

 

Sivistyslautakunta on päättänyt korottaa keskuskeittiön 

ateriahintoja. 

 

Uudet hinnat esityslistan liitteenä.   LIITE 1 

 

 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta korottaa asiakkailta perittävät hinnat 

keskuskeittiön perimien hintojen mukaiseksi. Kuljetuksesta peritään 

edelleen lisäksi 1 €/ateria. 

Korotus tulee voimaan 1.3.2013 alkaen ja asiakkaille tiedotetaan 

asiasta ensi tilassa.  

 

Myös Karesuvannon koulun aterian hintaa nostetaan 4 %. Ateria 

Karesuvannon koululta pakattuna (sisältää lämmin ruoka, salaatti, 

leipä ja ruokajuoma) maksaa 1.3.2013 alkaen 5 €. Kuljetuksesta 

peritään lisäksi 1 €/ateria.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________22.1.2013__________________ 12 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2013  

 

                                    

Perusturvaltk. 12 § PERHEHOITAJA KIRSTI-LIISA SIKASEN HAKEMUS 

AVUSTUKSESTA PERHEHOIDON KOULUTTAJAKOULUTUKSEEN 

 

Kirsti-Liisa ja Teemu Sikanen ovat työskennelleet Enontekiöllä 

vuodesta 2008 alkaen tukiperheenä ja perhehoitoperheenä usealle 

lapselle ja aikuisille toimeksiantosopimuksilla. Sikaset toimivat 

ilman eri korvausta perheenä johon virka-ajan ulkopuolinen 

sosiaalipäivystys voi tarvittaessa sijoittaa kiireellisesti lapsia.  

 

Kirsti-Liisa Sikanen on tullut hakemuksestaan valituksi 

Perhehoitoliiton KeVa –perhehoidon kouluttajakoulutukseen. Koulutus 

toteutetaan Jyväskylässä aj. 31.1.- 1.2.2013, lisäksi 

työnohjauspäivä. Osallistumismaksu 500 € + alv.  

 

Kouluttajakoulutuksen käynyt kokenut perhehoitaja voi toimia 

perhehoitajien ennakkovalmennusryhmien vetäjinä alueellaan.  

 

1.1.2012 voimaan tulleiden säännösten mukaan perhehoitajaksi aikovan 

henkilön on suoritettava ennen perhehoitajaksi ryhtymistä tehtävän 

edellyttämä ennakkovalmennus. Kunta vastaa ennakkovalmennuksen 

järjestämisestä. Ennakkovalmennuksen tavoitteena on selvittää 

perhehoitajaksi aikovan henkilön soveltuvuus tehtävään. Valmennuksen 

tulee sisältää kirjallinen arvio perhehoitajan valmiuksista ja 

edellytyksistä toimia tehtävässä. Valmennus sisältää tietoa 

perhehoitajan asemasta, velvollisuuksista ja lainsäädännöstä sekä 

erityisryhmien asettamista vaatimuksista. Enontekiön kunta ei ole 

aktiivisesti hakenut uusia perhehoitajia, eikä järjestänyt 

valmennusta, koska perhehoidon kysyntä vähäistä. Kunnalle on eduksi, 

että alueella olisi ennakkoryhmän vetäjäksi kelpoinen henkilö, 

mikäli ennakkovalmennuksen järjestäminen kehitysvammaisten 

perhehoitoon tulisi seudulla ajankohtaiseksi. Ennakkovalmennuksen 

osalta maksettaisiin tietenkin asianmukainen korvaus.  

 

Perhehoitolain mukaan perhehoitajalla on oikeus riittävään 

koulutukseen.  

 

Ehdotus:  

Enontekiön kunta avustaa Kirsti-Liisa Sikasen osallistumista 

Jyväskylässä järjestettävän KeVa -perhehoidon kouluttajakoulutukseen 

maksamalla osanottomaksun 500 € + alv.  

Matkoja tai muita kuluja tai korvauksia ei makseta. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta odottaa, että koulutusta 

voidaan hyödyntää Enontekiöllä.   
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Perusturvaltk. 13 § LAKI KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖSTÄ MUKAISEN 

KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 

 

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003) velvoittaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, työvoima- ja 

opetusviranomaisten sekä Kansaneläkelaitoksen tekemään yhteistyötä 

kuntoutusta koskevissa asioissa. 

 

Kunnan on huolehdittava siitä että kunnan alueella toimii 

asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunta asettaa 

yhteistyöryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan.  Kuntoutuksen 

asiakasyhteistyöryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, 

terveydenhuolto, opetus- ja työvoimaviranomaisen, 

Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen edustaja.  

jos edustaja eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, hänen 

edustamansa yhteisö nimeää uuden edustajan. Yhteistyöryhmä voi 

kutsua kokouksiinsa tarpeellisten yhteisöjen ja laitosten edustajia 

sekä asiantuntijoita.  

 

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtävänä on:  

- Sopia keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista , 

- Huolehtia yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisesta tietojen 

vaihtamisesta  

- Käsitellä ja kehittää kuntoutuksen järjestämistä koskevia muita 

yhteisiä asioita.  

- Yhteistyöryhmä tarvittaessa  suunnittelee, edistää ja seuraa 

asiakkaiden kuntoutuksen toteuttamista sekä yksityisen kuntoutujan 

kuntoutusta koskevia asioita kuntoutujan kirjallisen suostumuksen 

perusteella. 

- Kuntoutujalla on oikeus saada yhteistyötä koskeva asia 

käsiteltäväksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä. 

- Ryhmän on annettava kuntoutujalle tarvittaessa kirjallinen 

selvitys kuntoutuksen vaihtoehdoista, sekä huolehdittava siitä että 

kuntoutujalle on nimetty kuntoutuksen yhteyshenkilö. 

 

Ehdotus:     

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön 

kunta esittää Muonion kunnalle, että kuntoutuksen 

asiakasyhteistyöryhmä nimetään yhteiseksi Muonion kunnan kanssa. 

 

Edelleen kunnanhallitukselle esitetään, että se päättäisi ja 

esittäisi Muonion kunnalle, että kuntien sosiaalitointen edustajat 

toimivat vuoroin puheenjohtajana, vuoroin sihteerinä siten, että vv. 

2013 - 2014 Muonion kunnan sosiaalitoimen edustaja toimii 

puheenjohtajana ja koollekutsujana ja Enontekiön sosiaalitoimen 

edustaja sihteerinä, mitkä roolit vaihtuisivat vuosiksi 2015 – 2016. 

Ensimmäinen kokoontuminen tulisi kutsua koolle 31.5.2013 mennessä. 
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Kunnanhallitukselle esitetään että Enontekiön kunnan sosiaalitoimen 

edustajaksi ryhmään nimetään sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Annikki 

Kallioniemi, varalle sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi.  

 

Perusturvalautakunta esittää, että Enontekiön kunnanhallitus pyytää 

kunnan sivistystointa nimeämään kunnan koulutoimen edustajan ja 

tälle varahenkilön. Muonion-Enontekiön kansanterveystyön 

kuntayhtymää, työvoimahallintoa sekä Kansaneläkelaitosta nimeämään 

ryhmään edustajansa ja tälle varahenkilön. Edelleen esitetään että 

Muonion kunnan sosiaali- ja koulutoimi nimeäisivät ryhmään 

edustajansa ja tälle varahenkilön.  

 

Ryhmän kokoonpanosta tiedotetaan kunnan www. sivuilla. 

 

Päätös:  

Esityksen mukaan kuitenkin siten, että ensimmäisen 

järjestäytymiskokouksen kokoonkutsujaksi esitetään nimettäväksi 

sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi.   
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Perusturvaltk. 14 § TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN RAKENNE 

ENONTEKIÖN KUNNASSA NYKYISELLÄ VALTUUSTOKAUDELLA, SÄHKÖISEN 

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN KÄYTTÖÖN OTTO  

 

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistettävä kuntalaisten 

hyvinvointia ja kestävää kehitystä kunnassa. Nykyisen 

terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava kunnan asukkaiden 

terveydentilaa ja siihen vaikuttajien kehitystä väestöryhmittäin ja 

huolehdittava terveysnäkökohtien huomioonottamisesta kaikissa kunnan 

toiminnoissa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista ja 

toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain 

sekä kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi 

hyvinvointikertomus, lisäksi kunnan on strategisessa 

suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin 

perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määriteltävä niitä 

tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perusteena kuntakohtaisia 

hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 

 

Kunnassa tehtiin laaja hyvinvointikertomus v. 2010.  

Hyvinvointikertomuksen yhteydessä hyväksyttiin strategiset 

linjaukset.  Nykyisin katsotaan, että terveyden ja hyvinvoinnin 

kehitykseen kunnassa vaikuttavat vain hyvin pieneltä osin 

terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimenpiteet, siksi terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen tulee huomioida kaikessa kunnan 

toiminnassa.  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää 

inhimilliseltä kannalta, mutta myös kuntatalouden kannalta.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä seurannasta vastaavaksi 

viranhaltijaksi nimetään kunnansihteeri Leni Karisaari. Kunnan 

johtoryhmä vastaa omalta osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisestä.  

 

Edelleen esitetään kunnanhallitukselle että kuntaan nimetään 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä. Ryhmään pyydetään 

kunnan teknistä lautakuntaa, kunnan sivistyslautakuntaa sekä kunnan 

perusturvalautakuntaa nimeämään luottamushenkilö- ja 

viranhaltija/työntekijä edustajan ja näille varahenkilöt. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmään esitetään 

kutsuttavaksi edustajat ja näille varahenkilöt, Muonion-Enontekiön 

kansanterveystyön kuntayhtymästä, SámiSoster ry:stä, sekä kunnan 

alueella toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä (yhteinen 

edustaja ja tälle varahenkilö). Muonion-Enontekiön kansanterveystyön 

kuntayhtymälle esitetään, että sen edustaja toimisi terveyden 

edistämisen yhdyshenkilönä Aluehallintoviraston ja Pohjois-Suomen 

sosiaalialan kehittämiskeskuksen rakenteessa. Hyvinvoinnin ja 
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terveyden edistämisen ryhmä voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita 

työskentelyynsä.  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä toimii Nuorisolain 

mukaisena yhteistyöryhmänä, kokoontuen ko. lain mukaisena 

yhteistyöryhmänä vähintään 1-2 kertaa vuodessa. Tällöin ryhmän 

toimintaan asiantuntijoina kutsutaan myös poliisin, seurakunnan ja 

muiden tarvittavien, lasten ja nuorten parissa työskentelevien 

tahojen edustajat.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tärkeimmiksi tavoitteiksi 

valtuustokaudella 2013- 2016 täsmennetään: 

 

1.Huolestuttava väestökehityksen kääntäminen myönteiseksi; 

poismuuton ja ikärakenteen vinoutumisen pysäyttämien  

 

2.Työllisyyden ja elinkeinotoiminnan lisääminen 

 

3.Sairastavuuden kääntäminen laskuun  

 Diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, sekä astma 

 ihmisten motivointi ja asenteisiin vaikuttaminen 

 liikunnan lisääminen arkipäiväiseen elämään  

 terveysliikunnan vaikutukset kuntalaisten tietouteen 

 tupakoinnin ja alkoholinkäytön vähentäminen. 
  

4. Toimintakyvyn säilyttäminen ja ylläpito kaiken ikäisillä, 

huomioiden ihmisen psykofyysisen kokonaisuuden 

 

5. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

lisääminen 

 

6. Uudet palvelutuotantotavat, innovatiivisuus hyödyntää 

 jo olemassa olevia kehittämismahdollisuuksia 

 

7. Rakennetun asuinympäristön turvallisuuden 

lisääminen, sekä palvelujen esteettömyys. 

 

Perusturvalautakunta esittää, että kunnassa otetaan käyttöön 

sähköinen hyvinvointikertomus. Pääkäyttäjäksi nimetään 

terveydenhoitaja Anneli Kultima. Valtuutetuille ja muille 

luottamushenkilöille, annetaan sähköisen hyvinvointikertomuksen 

käyttöoikeudet. Valtuutetut ja luottamushenkilöt, jotka eivät halua 

seurata sähköistä hyvinvointikertomusta, saavat siitä 

paperitulosteen kuntakertomuksen yhteydessä.   

 

Terveyden edistämisen ryhmän tehtäväksi määrätään: 

1. Vastaa kunnan strategisten tavoitteiden toimeenpanosta omalta 
osaltaan. 
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2. Seuraa ja arvioi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tavoitteiden toteutumista kunnassa ja raportoi väestön terveyden 

ja hyvinvoinnin kehityksestä sekä elinympäristön turvallisuudesta 

ja toimivuudesta hyvinvoinnin ja terveyden suhteen, sekä 

palvelujärjestelmän kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin.  

3. Kokonaiskuvan luominen nuorten hyvinvointiin liittyvien ohjelmien 
toiminnasta ja näiden ohjelmien yhteensovittaminen.  

4. Vastaa sähköisestä hyvinvointikertomuksesta. Huolehtii kunnan 
tavoitteiden ja niiden toteutumista kuvaavien mittareiden 

kirjaamisesta hyvinvointikertomukseen. Vastaa terveyden ja 

hyvinvoinnin toteutumista koskevan osuuden valmistelusta kunnan 

toimintakertomukseen.  

5. Vastaa laajan hyvinvointikertomuksen valmistelusta v. 2015. 

6. Kutsuu ja valmistelee koolle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
alalla kunnassa työskentelevien tahojen arviointi– ja 

suunnittelukokouksen vuosittain 30.9. mennessä. 

7. Koordinoi ja ideoi kunnan alueella tapahtuvaa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistyötä. 

8. Huolehtii osaamisen varmistamisesta, sopii yhteisistä terveyden 
edistämisen hyvistä käytännöistä kunnassa ja huolehtii siitä, että 

eri hallinnonalojen ammattihenkilöillä on tarvittava osaaminen.  

9. Huolehtii siitä että kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen huomioidaan kaikessa kunnan toiminnassa.  

 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri muutti esitystään hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen johtamisen ja koordinoinnin osalta. Sosiaalisihteeri 

esitti kokouksessa että kunnanhallitus nimeäisi kunnan terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisestä ja seurannasta vastaavan viranhaltijan. 

  

  

Keskustelun kuluessa katsottiin, että nuorison ja kuntalaisen ääni 

tulisi saada kuulumaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. 

Tavoitteet ovat kokonaisvaltaisia ja laajoja, kullekin tavoitteelle 

pitäisi nimetä teko, jolla tavoitetta toteutetaan sekä mittari. 

Uuden asetettavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän 

tulisi priorisoida ja konkretisoida tavoitteet. 

 

Päätös: 

Sosiaalisihteerin muutetun esityksen mukaan seuraavin lisäyksin:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen ryhmään nimetään lisäksi nuorisovaltuuston 

edustaja ja kehittäjä-asiakasedustaja. 

Edelleen perusturvalautakunta esittää että hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen ryhmälle annetaan tehtäväksi asettaa ensisijaisuus 

järjestykseen. Ryhmän tehtäväksi tulisi lisäksi valita kullekin 

tavoitteelle tulisi toimenpide, joka toteuttaa tavoitetta ja 
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mittari, jolla seurataan ollaanko tavoitetta teolla tai 

toimenpiteellä saavutettu. 
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Perusturvaltk. 15 § LAUSUNTO OYS-ERVA ALUEKOKEILURAPORTISTA  

 

Lausuntopyyntö ja Oys-erva aluekokeiluhanke 2012, loppuraportti 

8.11.2012 esityslistan oheismateriaalina sähköisesti. Lausuntopyyntö 

ja raportti lähetetään tulostettuna niille perusturvalautakunnan 

jäsenille, jotka näin haluavat. 

 

Raportissa on pyritty luomaan esitys tulevaisuuden yhteistyörakenne 

perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveydepalveluiden 

kokonaisuudistuksesta pohjoiselle erva-alueelle. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että se lausuisi 

seuraavaa: 

 

1. Enontekiön kunta suhteutuu sinänsä myönteisesti sosiaali- ja 
terveyspalvelujen rakenteiden uudistamiseen. Koordinaatio, 

yhteinen sopiminen ja yhteinen järjestämissuunnitelma ovat 

tarpeen. 

 

2. Saamelaisten oikeutta saamenkielisiin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin sekä kulttuuri-itsehallinnon mukaiseen 

vaikuttamiseen niihin, ei ole lainkaan käsitelty Oys-erva-

aluetta koskevassa raportissa. Mahdollisissa uusissa 

rakenteissa tulee turvata saamenkieliset palvelut ja 

palveluiden tosiasialliseen järjestämiseen tulee paneutua. 

 

Enontekiöllä korostuu lähipalveluiden merkitys, koska 

erityispalvelut ja päivystyspalvelut sijaitsevat kaukana. 

Vahvat lähipalvelut pystyvät ennakoivaan työhön. Tämän raportin 

linjausta vahvojen lähipalveluyksiköiden tarpeesta voi pitää 

oikeana. On huolehdittava siitä, ettei palvelujen 

yhdenmukaistaminen vaaranna yhdenvertaisuutta palvelujen 

saatavuuden suhteen. 

 

3. Yhteistoiminta-alueiden suhteen kunta katsoo että mahdolliset 
uudet rakenteet tulee rakentaa nykyisen Lapin 

sairaanhoitopiirin pohjalle.  

 

Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa palveluiden sisältöön ja 

järjestämiseen tulee turvata.  

 

Hahmotukset uudesta rakenteesta ovat valtakunnallisesti ja Oys-

Erva-raportissa alkuvaiheessa, joten niiden osalta kunta ei voi 

tässä vaiheessa ottaa kantaa.  

 

Käsittely:  

Keskustelun kuluessa todettiin, että raportin sosiaalipalveluja 

koskeva osuus on puutteellinen, ja ylimalkainen. Raportissa ei ole 
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syvennetty riittävästi sosiaalipalvelujen järjestämisen 

vaihtoehtojen pohtimiseen. Enontekiön perusturvalautakunta katsoi 

että sosiaalipalveluja koskien tulee kartoittaa ja esittää 

tulevaisuuden järjestämisvaihtoehdot huolellisesti ja asiaan 

paneutuen.  

 

Timo Kurki poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: Nykyinen 

sairaanhoitopiirin alueen laajuinen rakenne voi toimia mahdollisena 

uutena järjestämisrakenteena. Tulevassa rakenteessa tulee huomioida 

vahvasti sosiaalipalvelut, uusi sosiaalihuoltolaki ja 

sosiaalihuoltoa koskeva asiantuntemus sekä sosiaalipalvelujen ja 

terveyspalvelujen muodostama kokonaisuus asiakkaan kannalta.    
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Perusturvaltk. 16 § TEHTÄVÄT JA VASTUUALUEET ENONTEKIÖN 

SOSIAALITOIMESSA  

 

Sosiaaliohjaajan, vanhustenhuolto, määräaikainen virka oli 

täytettynä 31.12.2012 saakka. Enontekiön kunnanvaltuusto ei 

päättänyt jatkaa virkaa vaan tehtävät päätettiin jakaa 

sosiaalitoimen viranhaltijoiden kesken. 

 

Asiaa käsiteltiin sosiaalitoimiston toimistokokouksessa 18.12.2012.  

 

Ehdotus: 

 

Perusturvalautakunta päättää, että sosiaalitoimen työntekijät 

hoitavat sosiaaliohjaajan tehtävät seuraavasti: 

Kotipalvelun tulosalueen vastaavana toimii vastaava hoitaja Satu-

Marja Eira-Keskitalo.  Hän käyttää hallintosäännössä delegoitua 

päätösvaltaa seuraavasti avohuollon osalta:  

1. Ottaa asukkaat Ounasmajojen palveluasumisyksikköön. 
2. Päättää kotona annettavien palveluiden ja tukipalveluiden  
(ateria- ja kylvetyspalvelut sekä turvapuhelin ja muut 

turvalaitteet) myöntämisestä lukuun ottamatta Sosiaalihuoltolain 

mukaista kuljetuspalvelua. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo vastaa vanhusikäisten palvelutarpeen 

kartoituksesta. Saamenkielisten vanhusten palvelutarpeen 

kartoituksesta vastaa edelleen Anne Näkkäläjärvi.  Edelleen Eira-

Keskitalo toimii veteraaniasioiden yhdyshenkilönä. Hän toimii 

hallintokunnan yhdyshenkilönä PaKaste 2:n, sekä Ikäehyt hankkeen 

suhteen vanhustenhuoltoa koskevassa kehittämisessä.  

 

Sijaisena näiden tehtävien osalta toimii Luppokodin sairaanhoitaja, 

ja jos tämä on estynyt Annikki Kallioniemi. 

 

Omaishoidontuen tulosalueen vastaavana toimii ohjaaja Minttu 

Vaittinen. Hän käyttää hallintosäännössä delegoitua päätösvaltaa 

kehitysvammahuollon tehtävien lisäksi: 

 

1. Päättää omaishoidontuen myöntämisestä annettujen ohjeiden 
perustella. 

 

Minttu Vaittinen toimii omaishoidontuen yhdyshenkilönä ja vastaa 

omaishoidon piiriin otettujen hoito- ja palvelusuunnitelmien 

toteuttamisesta. 

 

Sijaisena toimii Annikki Kallioniemi 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tulosalueen vastaavana 

toimii sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. Hän päättää 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisestä.  
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Näkkäläjärvi toimii yhdyshenkilönä SaKaste:en vanhustenhuoltoa 

koskevassa kehittämisessä.  

 

Toimistosihteeri Teija Kelottijärven osalta perusturvalautakunta 

esittää toimistoyksikölle, että hänen tehtäviinsä lisätään: 

vastaa v 2013 HILMO-tilastoinnista myös laitoshoidon osalta.  

Toimistosihteeri Kelottijärvi vastaa toimistotehtävien sujuvuudesta, 

perehdyttää näihin ja huolehtii tietoturvan toteutumisesta 

tietoturvayhdyshenkilön tehtävien osalta.  

 

Perusturvalautakunta toteaa, että muuttuneet tehtävien vuoksi on 

perusteltua tarkistaa Satu-Marja Eira-Keskitalon, Minttu Vaittisen, 

Anne-Maria Näkkäläjärven ja Teija Kelottijärven palkkaa. 

Palkantarkistusesitys perusturvalautakunnan osalta valmistellaan 

palkka-asiamiehen avustuksella seuraavaan perusturvalautakunnan 

kokoukseen. Perusturvalautakunta esittää toimistoyksikölle, että 

Teija Kelottijärven palkkaa tarkistetaan lisääntyneiden tehtävien ja 

työn vaativuuden lisääntymisen vuoksi. Toimistotehtävien sujuvuus on 

välttämätön edellytys sille, että vähentyneellä henkilöstöllä 

saadaan tehtävät suoritettua. 

 

Järjestelyn toimivuutta tarkastellaan viimeistään syksyllä 2013. 

 

Käsittely:  

Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä kokouksessa asian esittelyn 

ajan.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan, kuitenkin siten, että Satu-Marja Eira-Keskitalon 

sijaisena tulosalueen vastaavana ja sosiaalihuoltolain mukaisen 

päätösvallan käyttäjänä toimii toistaiseksi Annikki Kallioniemi, ja 

hänen sijaisena Anne Näkkäläjärvi.  
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Perusturvaltk. 17 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 

KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2013 

 
Lautakunnan on vahvistettava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelma. 

Lautakunnan tulee jakaa tehtäväalueensa kustannuspaikkoihin. 

Kustannuspaikoille tulee nimetä vastuuviranhaltijat ja heille 

varahenkilöt.   

Kunnan valtuusto on varannut perusturvalautakunnan nettomenoihin 

7.184.220 €.  

      

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman, 

kustannuspaikkajaon sekä vastuuviranhaltijoiden nimeämisen alla 

olevan mukaisesti: 

 

Tulosyksikkö Vastuuviranhaltija/ 
Laskujen hyväksyjä 

Varahenkilö Määräraha
/netto 

Sosiaalitoimen hallinto Annikki Kallioniemi  Anne Näkkäläjärvi 69.580 

Sosiaalityö Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 31.650 

Saamenkielinen sosiaalityö (SaKaste)  Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 10.410 

Sosiaalipäivystys Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 10.410 

Birgen Ruovttus Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 1.100 

Lasten kotihoidon tuki  Merja Häkkinen/ 
Teija Rantatalo 

Teija Kelottijärvi 110.000 

Lasten perhehoito Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 7.650 

Saamenkielisten palvelujen 
kehittäminen (PaKaste 2) 

Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 40.040 

Lastensuojelun tukitoimet  Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 41.050 

Luppokoti Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
(varahenkilöksi 
nimetään 
myöhemmin 
sairaanhoitaja)  
 

 
784.990  

Kehitysvammalaitokset Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi 28.000 

Toimintapiste Hyrylä Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi 138.100 

Kodinhoitoapu 
 
 

Satu-Marja Eira-
Keskitalo 
 
 

Annikki Kallioniemi 
(varahenkilöksi 
nimetään 
myöhemmin 
sairaanhoitaja) 
 

292.550 
 
 

Saamenkielinen kotipalvelu Anne Näkkäläjärvi Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

6.000 

Saamenkielinen lähihoitaja Satu-Marja Eira-
Keskitalo  

Anne Näkkäläjärvi 19.790 
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Sotainvalidien kotipalvelu Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
(myöhemmin 
varahenkilöksi 
nimetään 
sairaanhoitaja)  

80 

Asumispalvelut Ounasmajat  Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
(myöhemmin 
varahenkilöksi 
nimetään 
sairaanhoitaja) 

 
800 

Kotipalvelun auto Karesuvanto YHT-280 Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
(myöhemmin 
varahenkilöksi 
nimetään 
sairaanhoitaja 

7.270 

Kotipalvelun auto Hetta YHT-284 Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
(myöhemmin 
varahenkilöksi 
nimetään 
sairaanhoitaja 

6.200 

Muut tukipalvelut Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
(myöhemmin 
varahenkilöksi 
nimetään 
sairaanhoitaja) 

4.500 
 

Turvapuhelin Satu-Marja Eira-
Keskitalo 

Annikki Kallioniemi 
(myöhemmin 
varahenkilöksi 
nimetään 
sairaanhoitaja 

 
2000 

SHL:n mukainen kuljetuspalvelu Anne-Maria 
Näkkäläjärvi 

Annikki Kallioniemi 21.500 

Omaishoidontuki Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi 202.300 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 201.640 

Asumispalvelut 
Erotetaan osamääräraha ”osto 
kuntayhtymiltä ”  

Annikki Kallioniemi 
 
Minttu Vaittinen 

Anne Näkkäläjärvi 
 
Annikki Kallioniemi 

589.000 
       60.000 

Mielenterveystyön päivätoiminta Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 15.450 

Avohoidon ohjaus Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi 23.120 

Vammaisten perhehoito Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi 25.890 

Kuntoutusohjaus Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 23.360 

Päihdehuolto (Tuohustien tukiasunto)  Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 1.330 

Toimeentulotuki Annikki Kallioniemi  Anne Näkkäläjärvi 144.430 

Ehkäisevä toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 6.470 

Kuntouttava työtoiminta Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 5.600 
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Askel askeleelta–projekti Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 13.000 

Maahanmuuttajien  toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi ----- 

Muonion-Enontekiön ky Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi 2.263.500 

Lapin 
Keskussairaala/erikoissairaanhoito 

 
Annikki Kallioniemi 

 
Anne Näkkäläjärvi 

 
2.111.000 

 

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 18 § VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN 

MUKAISTEN KULJETUSTEN HANKINTA AJ. 1.2.2013- 31.7.2015 

 

Tarjouspyyntö esityslistan oheismateriaalina. 

 

Määräaikaan mennessä on saatu 5 tarjousta. Tarjousten 

avauspöytäkirja esityslistan liitteenä.   LIITE 2 

Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta solmii sopimukset Vammaispalvelulain ja 

sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten osalta tarjousten 

perusteella ajalle 1.2.2013 - 31.7.2015 seuraavasti:  

 

1. Alue 1; Ylikyrö ja itäkylät, Eila Keskitalo. 
2. Alue 2; Hetan alue, Palojoensuu, Sonkamuotka ja Saivomuotka, 

Sirkka Kuru. 

3. Alue 3; Näkkälä, Leppäjärvi ja Palojärvi, Sirkka Kuru. 
4. Alue 4 Karesuvannon alue, Kultima ja Kuttanen, Juhani 

Kotavuopio. 

 

Kilpisjärven alueelle ei saatu lainkaan tarjousta. Alueen 

kuljetuksiin sosiaalitoimisto pyytää tarjouksen matka- tai 

asiakaskohtaisesti. 

 

Aiemmin päätetyn mukaisesti saamenkielisillä asiakkailla on 

mahdollisuus valita käyttävätkö he saamenkielistä kuljetuspalvelua 

(Ari Leppäjärvi) vai alueen kuljetuspalvelua. 

 

Nyt tehtävää sopimusta on mahdollisuus jatkaa enintään vuodella 

31.7.2016 saakka.  

 

Käsittely:  

Asta Niemelä poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 19 § KODINHOITAJA MIRA ALATALON TYÖKIERTO 

PÄIVÄHOIDOSSA AJ. 1.12.2012- 30.11.2013 

 

Kodinhoitaja, lähihoitaja Mira Alatalon kunnan sivistyslautakunta 

valinnut hakemuksensa perusteella kunnan työkiertosopimuksen 

mukaiseen työkiertoon päivähoitoon aj. 1.12.2012 - 30.11.2013. 

 

Perusturvalautakunta oli päättänyt sijoittaa Alatalon kodinhoitajan 

tehtävään Hetan tiimiin 30.4.2013 saakka.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy Alatalon työkierron päivähoidossa 

30.11.2013 saakka. Perusturvalautakunta päättää täyttää 

kodinhoitajan sijaisuuden 30.4.2013 saakka ja hakee toimelle 

täyttöluvan kunnanhallitukselta.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 20 § OSALLISTUMINEN LUOVATUVAN TYÖNTEKIJÄN 

PALKKAUKSEEN, KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUOVATUVALLA 

 

Kunnalla on velvoite järjestää kuntouttavaa työtoimintaa yli 500 

päivää työmarkkinatukea saaneelle tai 180 päivää ansiosidonnaisen 

päättymisen jälkeen työmarkkinatukea saaneelle, jolle ei voida 

järjestää työtä, koulutusta ja joka ei tarvitse hoitoa tai 

kuntoutusta. 

 

Kunta ei jatkanut palvelusopimusta pitkäaikaistyöttömien työpajasta 

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n kanssa.  

 

Luovatupa on aiemmin järjestänyt kuntouttavaa työtoimintaa 

asiakaskohtaisilla sopimuksilla. 

 

TEM korvaa kunnalle kuntouttavan työtoiminnan päiviltä 10,09 €/pv. 

Kunnalta ei laskuteta puolta työmarkkinatuesta kuntouttavassa 

työtoiminnassa olevilta.  

 

 

Seurakunta ja SámiSoster ry. ovat suunnitelleet työntekijän 

palkkaamista Luovatuvalle. Työntekijän palkkaaminen mahdollistaisi 

kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen Luovatuvalla. Työtehtävät 

ovat kunnossapito-, siivous-, ja aputehtäviä Luovatuvalla ja 

mahdollisesti muualla seurakunnan toimipisteissä tai sosiaalisessa 

työssä.  Sosiaalitoimen osallistumista palkkauskustannuksiin on 

tiedusteltu korvauksena kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta maksaa seurakunnalle korvausta kuntouttavan 

työtoiminnan järjestämisestä 400 €/kk aj. 1.2.2013 - 31.12.2013. 

Edellytyksenä kuntouttavalle työtoiminnalle on että Luovatuvalle 

palkataan työntekijä. Kuntouttavasta työtoiminnasta solmitaan 

asiakaskohtaiset sopimukset huomioiden asiakkaan toivomukset ja 

tarpeet. Perusturvalautakunta odottaa että Luovatuvalla voidaan 

järjestää arkisin kuntouttavaa työtoimintaa kahdelle henkilölle 

kerrallaan.  

Kyseessä on kokeilu ja perusturvalautakunta arvioi järjestelyn 

toimivuuden vuoden 2014 talousarviota valmistellessaan.  

 

Käsittely: Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi muutti esitystään: 

Avustus työntekijän palkkaukseen korvauksena kuntouttavan 

työtoiminnan järjestämisestä maksetaan SámiSoster ry:lle 1.1.2013 

koska seurakunta ja SámiSoster ry. ovat sopineet että SámiSoster ry. 

palkkaa työntekijän 1.1.2013 alkaen. 

 

Päätös:  

Muutetun ehdotuksen mukaan.   



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________22.1.2013__________________ 29 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2013  

 

                                    

Perusturvaltk. 21 § LÄÄKEHOITOKOULUTUS MUONIO-ENONTEKIÖ 18.1.2013- 

31.10.2013 OPPISIPIMUSKOULUTUKSENA  

 

Koulutuksen laajuus 5 opintoviikkoa 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon 

työntekijöiden valmiuksia turvallisen ja laadukkaan lääkehoidon 

toteuttamiseen.  

Koulutuksen sisältö on: 

- lääketurvallisuuden ohjeistus, lupakäytännöt ja lainsäädäntö 

- lääkehoitosuunnitelman sisältö  

- lääkehoito-osaamisen päivitys 

- lääkkeiden turvallinen käsittely, annostus, säilytys ja 

hävittäminen 

- iäkkäiden lääkehoitoon liittyvät erityiskysymykset 

 

Koulutus toteutuu n. 1x kk:ssa joko tapaaminen, verkkokoulutus tai 

asiantuntija luento (yht. 10 kertaa). 

Kehittämistehtävänä on lääkehoitosuunnitelman tekeminen tai 

päivittäminen Luppokotiin ja kotipalveluun.  

 

Opiskelijat Luppokodista: 

 

Katja Stoor   lähihoitaja 

Soili Jatko        ” 

Soile Kantola      ” 

 

Kotipalvelusta: 

 

Tuija Rantatalo 

Piia Juuso 

Mira Alatalo 

 

Työpaikkaohjaaja molemmille ryhmille Satu-Marja Eira-Keskitalo 

 

Enontekiön kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 

mukaan lautakunta päättää koulutuksiin osallistumisista ja 

kustannusten korvauksesta, jos koulutus kestää yli viisi päivää.  

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä kokouksessa 

asian esittelyn ajan asian tuntijana kuultavana. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta hyväksyy lääkehoitokoulutuksen 

oppisopimuskoulutuksena suunnitelman mukaisella tavalla siten että 

koulutukseen osallistuvat Luppokodilta Katja Stoor, Soile Kantola ja 

Soili Jatko, sekä kotipalvelusta Piia Juuso, Tuija Rantatalo ja Mira 

Alatalo. Alatalon osallistuminen hänen päivähoidossa toteutetun 

työkierron osalta, sovitaan päivähoidon kanssa. 
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Lähiopetuspäivät ja koulutustilaisuudet toteutetaan palkallisina ja 

matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan. Iltaisin ja 

viikonloppuisin tehtävää opiskelutyötä ei korvata. 

 

Perusturvalautakunta edellyttää että opiskelun päätyttyä sille 

esitetään kotipalvelun lääkehoitosuunnitelma sekä Luppokodin 

tarkistettu lääkehoitosuunnitelma.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 22 § KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÖIDEN SOSIAALITILAN 

MUUTTAMINEN 

 

Kiinteistö Oy Ounasmajat esittää 5 § 30.11.2012 

Kotipalvelutyöntekijöiden sosiaalitilan muuttamisesta pois 

Ounasmajojen saunan pukuhuoneesta. 

 

Ehdotus:  

Hetan tiimin kotipalveluhenkilöstölle on sosiaalitilat järjestetty  

Luppokodille.  

 

Käsittely: Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä kokouksessa asian 

esittelyn ajan asiantuntijana kuultavana. Satu-Marja Eira-Keskitalo 

poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. 

 

Todettiin että nykyisen tilan on työsuojelutarkastaja todennut lain 

vastaiseksi.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 23 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 15.1.2013 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja 

- saamenkielenkehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 229 § 5.11.2012 Minttu Vaittisen kehittämistyön aikaisten 

tehtävien hoitaminen, Kristiina Maggan työnkierto 

- Khall 300 § 5.11.2012 Kodinhoitaja Mira Alatalon palkkaus  

- Khall 301 § 5.11.2012 Oppisopimussuhteisen toimen perustaminen 

Hyrylään aj. 1.1.2013 – 31.12.2014 

 - Khall 302 § 5.11.2012 Osastoapulaisen toimen perustaminen, 

ensisijaisena sijoituspaikkana Luppokoti 

 - Khall 303 § 5.11.2012 Sosiaaliohjaajan viran perustaminen 

 - Khall 324 § 5.11.2012 Valtuustoaloite vanhusten palveluasumisen 

yksiköstä ja kotihoidon tehostamisesta / Berit-Ellen Juuso 

- Khall 326 § 5.11.2012 Valtuustoaloite Tšahkalluoktan tienvarren 

raivaamisesta sekä Kilpisjärven kotipalvelun ja ruokapalvelun 

parantamisesta / Birgitta Eira  

- Khall 327 § 5.11.2012 Valtuustoaloite seniorpolistyyppisen 

kehittämistyön jalkauttamisesta Enontekiölle / Sari Keskitalo 

- Khall 328 § 5.11.2012 Valtuustoaloite laaja-alaisen, 

yhteisöllisyyttä edistävän toimikunnan perustamisesta / Sari 

Keskitalo 

- Khall 337 § 5.11.2012 Muonion ja Enontekiön sosiaali- ja 

terveyshuollon järjestäminen 

- Khall 351 § 26.11.2012 Muutoshakemus sosiaali- ja 

terveyslautakunnalle saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelun 

turvaamiseen myönnetyn määrärahan käytöstä; määräaikaisen 

saamenkielisen viriketyöntekijän palkkaaminen aj. 1.12.2012 – 

15.1.2013 

- Khall 353 § 26.11.2012 Velkaneuvonnan järjestäminen 1.1.2013 

alkaen  

- Khall 354 § 26.11.2012 Perusturvalautakunnan täyttöluvat 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 36 § 15.11.2012 Muonion ja Enontekiön kansanterveystyön 

kuntayhtymän jatkaminen  

- Kvalt 36 § 15.11.2012 Perusturvalautakunnan ylityshakemus 

talousarvioon terveydenhuoltomenojen osalta 

 

Kiinteistö Oy Ounasmajat 

- 4 § 30.11.2012 Vuokrankorotus  
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Aluehallintovirasto 2.1.2013 

- Perustoimentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän 

vahvistaminen vuodelle 2013 

 

Valtiovarainministeriö 26.10.2012 

- Valtiovarainministeriön päätös kuntien yhteistoiminta-

avustuksen myöntämisestä 

 

Valtiovarainministeriö 28.12.2012 

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu 

rahoitus vuonna 2013 
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Perusturvaltk. 24 § AVUSTAJA TIINA KORKALON OPPISOPIMUS 

 

Vammaista henkilöä tämän kotona hoitava avustaja Tiina Korkalo on 

palkattu toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hän on valmis 

suorittamaan kotipalvelutyötutkinnon oppisopimuskoulutuksena. 

Oppisopimusaika olisi 18.1.2013- 31.5.2014. 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy oppisopimuksen solmimisen 

avustaja Tiina Korkalon kanssa. Koska hänen kanssaan on solmittu 

toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, lähikoulutuspäivät ovat 

palkallisia. Oppisopimukseen liittyvää omaehtoista opiskelua, siltä 

osin kun se ei voi tapahtua työajalla, esimerkiksi kirjallisten 

tehtävien suorittaminen, ei korvata.   

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 25 § VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN 

 

Enontekiön kunnanhallitus on antanut perusturvalautakunnan 

tehtäväksi velkaneuvonnan järjestämisen.  

 

Ehdotus:  

Sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi nimetään kunnan 

velkaneuvojaksi. Toistaiseksi hän antaa velkaneuvontaa noin kahtena 

päivänä kuukaudessa ajanvarauksella. Näkkäläjärvelle hyväksytään 

koulutuksena velkaneuvonnan alueellisiin ja valtakunnallisiin 

ajankohtaispäiviin osallistuminen sekä velkaneuvonnan perus- ja 

jatkokurssit.  

Lisäavustusta haetaan alkavan työntekijän koulutuksiin 

osallistumisen perusteella.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. 

 

 


