
ENONTEKIÖN KUNTA   ESITYSLISTA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  24.3.2014 klo  16.00-18.45 

  haastattelut osastoapulaisen tehtävää varten  

  klo 14.00- 15.30  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone  

 

 

Saapuvilla 

olleen jäsenet Leena Palojärvi  phj 

          Outi Kurkela               vpj 

Jaakko Alamattila   j 

Artturi Alatalo   j 

          Lydia Heikkilä              j  § 27-39 

          Ulla Keinovaara             j 

  Ari Mäkitalo   j 

  Miliza Kimmel   varaj. § 25-27,  

     § 31-39 

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Mikko Kärnä                kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja  

  Anne-Maria Näkkäläjärvi saamenkielinen  

     kehittäjä- 

     sosiaalityöntekijä  

     § 30- 32 

  Satu-Marja Eira-Keskitalo § 27 -31 

 

Asiat  § 25 - 39 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Jaakko Alamattila   Outi Kurkela 

    

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

25 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

26 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

27 § Osastoapulaisen toimen täyttäminen 

28 § Lähihoitajan toimen, työaika 50 %, kokoaikaisesta työajasta,  

     täyttäminen 

29 § Lähihoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus aj. 1.5.- 31.8.2014  

30 § Lähihoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus aj. 1.4.- 31.10.2014  

31 § Annikki Paajasen kirje koskien palkkatuella palkattua  

     yöhoitajaa 

32 § Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet  

     Enontekiön kunnassa 

33 § Saamenkielisen lähihoitajan/kotiavustajan toimen täyttäminen 

34 § Salassa pidettävä- ei julkinen julkisuuslaki 24 § 

35 § Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, kannanottopyyntö  

36 § Tuija Parviaisen valinta kotipalvelun määräaikaiseen  

     sijaisuuteen 

37 § Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2013 

38 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

39 § Tiedoksi saatettavat asiat 
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Perusturvaltk. 25 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 26 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Outi 

Kurkela. 
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Perusturvaltk. 27 § OSASTOAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 3 

Määräaikaan mennessä osastoapulaisen tointa hakivat: Tiina Korkalo, 

Tara Latvala, Ulla Näkkäläjärvi, Eija Sonkamuotka, Emilia Lyttinen 

ja Natalia Rettieva-Heponen. Yhdistelmä hakemuksista esityslistan 

liitteenä.     LIITE 4 

 

Hakijat kutsutaan haastatteluun klo 14.00 alkaen.  

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Käsittely: 

Hakijat haastateltiin ennen kokousta. Hakijoista paikan päällä 

haastattelussa olivat Ulla Näkkäläjärvi, Eija Sonkamuotka ja Natalia 

Rettieva-Heponen. Puhelimitse haastateltiin Tara Latvala ja Tiina 

Korkalo. 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli asiantuntijana 

kuultavana paikalla asian esittelyn ajan.  

 

Lydia Heikkilä saapui kokoukseen asian esittelyn aikana. 

 

Sosiaalisihteeri esitti ehdotuksenaan kokouksessa:  

Vaaditun kelpoisuusvaatimuksen täyttävät Tiina Korkalo, Emilia 

Lyttinen ja Tara Latvala. Sosiaalisihteeri esitti ehdotuksenaan, 

että osastoapulaisen toimeen valitaan Emilia Lyttinen, varalle Tiina 

Korkalo. 

Ulla Keinovaara esitti valittavaksi Ulla Näkkäläjärven.  

Outi Kurkela esitti valittavaksi Tara Latvalan, jolla on koulutus ja 

saamenkielen taito.   

Kimmel Miliza ja Jaakko Alamattila olivat sosiaalisihteerin 

ehdotuksen kannalla. 

 

Koska keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta 

poikkeavia esityksiä, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi suljetun 

lippuäänestyksen. Kukin kirjoittaa äänestyslipukkeeseen sen hakijan 

nimen, jonka haluaa tulevan valituksi laitosapulaisen toimeen.  

Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkistajat. 

Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä annettiin kaikkiaan 

seitsemän ääntä, joista Emilia Lyttinen sai viisi ääntä ja Ulla 

Näkkäläjärvi kaksi ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Emilia Lyttinen 

tuli valituksi osastoapulaisen toimeen. 

 

Keskustelun kuluessa Ulla Keinovaara esitti, että Ulla Näkkäläjärvi 

valitaan varalle.  Koska keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän 

ehdotuksesta eroava esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi 

suljetun lippuäänestyksen.  Kukin lautakunnan jäsen kirjoittaa 

äänestyslipukkeeseen sen hakijan nimen jonka haluaa tulevan 
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valituksi varalle. Pöytäkirjanpitäjät toimivat äänten laskijoina. 

Äänestyksessä annettiin kaikkiaan seitsemän ääntä. Tiina Korkalo sai 

kolme, Tara Latvala kaksi ääntä, Ulla Näkkäläjärvi kaksi ääntä.  

 

Päätös: 

Osastoapulaisen toimeen, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti, 

valittiin Emilia Lyttinen. Varalle Tiina Korkalo. Noudatetaan neljän 

kuukauden koeaikaa.  

 

Miliza Kimmel poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. 
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Perusturvaltk. 28 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN, TYÖAIKA 50 %, 

KOKOAIKAISESTA TYÖAJASTA, TÄYTTÄMINEN 

 

Yhdistelmä hakemuksista esityslistan liitteenä. LIITE 5 

 

 

Aikaisempi käsittely: Perusturvalkt.10.2. 16 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN, 

TYÖAIKA 50 %, KOKOAIKAISESTA TYÖAJASTA, TÄYTTÄMINEN 

 

Lähihoitajan toimi, jossa työaika 50 % kokoaikaisesta työajasta on 

ollut haettavana. Ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti.  

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 4 

 

Määräaikaan mennessä tointa ovat hakeneet lähihoitaja Saana Pöyskö 

ja vajaamielishoitaja Päivi Tuulasvirta. Molemmat täyttävät vaaditun 

kelpoisuusehdon. Molemmat hakijat ovat työskennelleet Luppokodilla 

sijaisuuksissa. 

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokoustilassa. Kopiot hakemuksista 

esityslistan liitteinä.     LIITTEET 5, 6 

 

Vastaava hoitaja esittää että lähihoitajan toimeen, työaika 50 % 

kokoaikaisesta työajasta, valitaan lähihoitaja Saana Pöyskö, varalle 

vajaamielishoitaja Päivi Tuulasvirta. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta valitsee Saana Pöyskön lähihoitajan 

työsopimussuhteiseen toimeen, työaika 50 % kokoaikaisesta työajasta, 

ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti. Varalle hänen 

kieltäytymisensä varalta, valitaan vajaamielishoitaja Päivi 

Tuulasvirta. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.  

 

Lisäys esittelyyn: Tehtäväkohtainen palkka, 50 %, 2047,46 €. 

 

Käsittely: 

Keskustelun kuluessa todettiin, että 1.1.2014 voimaan tulleen 

Henkilöstöohjeen mukaan tulee tehdä sisäinen selvitys siitä 

voidaanko tehtävä täyttää sisäisesti. Jos ei tuota tulosta, 

julistetaan uudelleen haettavaksi. 

 

Päätös:  

Tehdään sisäinen selvitys. Saapuneet hakemukset huomioidaan jos 

tehtävä joudutaan julistamaan uudelleen haettavaksi.   

 

Perusturvaltk. 24.3.2014 32 § 

Sosiaalisihteeri: Sisäisessä selvityksessä ei tullut 

ilmoittautuneita. Paikka oli uudelleen haettavana, siten että 

hakuaika päättyi 17.3.2013. Hakuilmoitus esityslistan 

oheismateriaalina. Uusia hakemuksia ei saapunut. 
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Ehdotus:  

Perusturvalautakunta valitsee lähihoitaja Saana Pöyskön lähihoitajan 

50 % toimeen, ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti.  

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli kokouksessa 

asiantuntijana kuultavana asian esittelyn ajan. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Toimessa neljän kuukauden koeaikaa. 

Tehtäväkohtainen palkka tehtävässä 2047,46 €/kk, josta maksetaan 

työajan mukaan 50 %. 
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Perusturvaltk. 29 § LÄHIHOITAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUS AJ. 

1.5.- 31.8.2014  

 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 3 

Määräaikaan mennessä vuorotteluvapaan sijaista ovat hakeneet Susanna 

Velhola, Minna Juuso, Kaisa Niekka sekä aiemmin Elisa Pasanen, Sanna 

Pöyskö, Natalia Rettieva-Heponen, Anita Pasanen, Päivi Tuulasvirta. 

Yhdistelmä hakemuksista esityslistan liitteenä. LIITE 6 

 

Ehdotus: 

Vuorotteluvapaan sijaiseksi valitaan lähihoitaja Minna Juuso 

edellyttäen, että hän työn alkaessa täyttää ehdon työttömyydestä. 

Varalle Kaisa Niekka edellyttäen että hän täyttää ehdon 

työttömyydestä.  

 

Käsittely: 

Ulla Keinovaara poistui esteellisenä kokouksesta asian esittelyn ja 

käsittelyn ajaksi.  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli asiantuntijana 

kuultavana asian esittelyn ajan.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 30 § LÄHIHOITAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUS AJ. 

1.4.- 31.10.2014  

 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 3 

Määräaikaan mennessä vuorotteluvapaan sijaista ovat hakeneet Susanna 

Velhola, Minna Juuso, sekä aiemmin Elisa Pasanen, Sanna Pöyskö, 

Natalia Rettieva-Heponen, Anita Pasanen, Päivi Tuulasvirta. 

Yhdistelmä hakemuksista esityslistan liitteenä. LIITE 6 

 

Ehdotus: 

Vuorotteluvapaan sijaiseksi valitaan lähihoitaja Elisa Pasanen 

edellyttäen että hän työn alkaessa täyttää ehdon työttömyydestä. 

Varalle Susanna Velhola edellyttäen, että hän työn alkaessa täyttää 

ehdon työttömyydestä.  

 

Käsittely: 

Ulla Keinovaara poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli kokouksessa 

asiantuntija kuultavana asian esittelyn ajan.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 31 § ANNIKKI PAAJASEN KIRJE KOSKIEN PALKKATUELLA 

PALKATTUA YÖHOITAJAA 

 

Annikki Paajasen kirje esityslistan liitteenä. LIITE 1 

Paajanen katsoo että kunnan palkattua Luppokodille 

työllistämistuella toisen yökön, on palvelujen laatu ja turvallisuus 

vaarantanut Luppokodilla ja Ounasmajojen asumispalveluyksikössä. 

 

Sosiaalisihteerin selvitys: 

Luppokodilla on useita vuosia toiminut henkilöstön yövuorossa olevan 

apuna palkkatuella palkattu henkilö. Kunta on vakinaistanut kaksi 

aiemmin palkkatuella palkattua työntekijää. Tänä vuonna 

vakinaistetuksi suunniteltua tointa ei vakinaistettu; kunnan 

talousarvioon ei vakinaistamista saatu mahdutettua. Asiaan vaikutti 

myös se että vakinaisen henkilöstön työhyvinvointia tukevaksi 

katsottiin sen kohdalla yövuorojen määrää voidaan vähentää 

palkkatuella palkatun, pelkästään yötyössä toimivan osastoapulaisen, 

avulla. Koulutetun henkilöstön työpanosta on voitu kohdentaa 

asukkaiden valveillaoloaikaan. 

 

Palkkatuella palkatuksi yö-osastoapulaiseksi on palkattu 

osastoapulaisen pätevyysvaatimukset täyttäviä henkilöitä, joiden 

palkkaukseen on saatu palkkatukea. Henkilöltä on vaadittu soveltuva 

keskiasteen tutkinto tai muu soveltuva koulutus. On onnistuttu 

palkkaamaan työttömiä henkilöitä, jotka ovat hyvin suoriutuneet 

työstään. Määräaikainen yöhoitajan tehtävä on auttanut työtöntä 

työelämään sijoittumisessa ja sen kautta on voitu rekrytoida 

henkilöstöä sijaisuuksiin ja vakinaisiin toimiin.  

 

Luppokodin yöhoitaja antaa sovitusti ja tarvittaessa palveluita myös 

Ounasmajojen asumispalveluyksikön sekä ASPA-koti Riekonmarjan 

asukkaille. Yö-osastoapulainen avustaa yöhoitajaa tässä työssä.  

 

Palkkatuella palkattu yö-osastoapulainen avustaa Luppokodin, ja 

tarvittaessa Ounasmajojen ja ASPA-koti Riekonmarjan asukkaita 

asukkaiden perustarpeisiin vastaamisessa; riisuutuminen 

/pukeutuminen, kastelu, WC-käynnit ja puhtaus. Palkkatuella palkattu 

yö-osastoapulainen ei tee hoitotoimenpiteitä eikä vastaa 

lääkityksistä. Osa Luppokodin pyykkihuollosta hoidetaan yöaikaan, 

missä työssä palkkatuella palkattu yö-osastoapulainen avustaa.  

 

Vanhuspalvelulain 20 §:n mukaan toimintayksikössä on oltava 

henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat 

toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrän ja 

toimintakyvyn edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille 

laadukkaat palvelut. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 mukaan muuhun kuin lähihoitajan 

tehtävään kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen koulutus 

tai muu soveltuva koulutus. Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen 
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turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisuja 2013:11, on katsottu että 

osastoapulainen, jolla ei ole sosiaali- ja terveysalan ammatillista 

peruskoulutusta voi hoitaa asiakkaan perustarpeisiin vastaamiseen 

liittyviä tehtäviä, kuten avustaa ruokailussa, peseytymisessä, 

pukeutumisessa ja wc-käynneillä. Hoito- ja laitosapulaiset tai 

hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivät he saa 

vastata lääkityksistä. Palkkatuella palkattu yöosastoapulainen ei 

koskaan ole yksin työvuorossa.  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi.  

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli kokouksessa läsnä 

asiantuntijana kuultavana asian käsittelyn ajan. 

Miliza Kimmel palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.  

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen kirje merkittiin tiedoksi. Yöpalvelujen 

järjestäminen Luppokodin, Ounasmajojen ja ASPA-koti Riekonmarjan 

muodostamassa kokonaisuudessa selvitetään vanhusten huollon 

toimintasuunnitelman yhteydessä ja kunnan taloussuunnittelun 

yhteydessä. 

 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo poistui kokouksesta asian käsittelyn 

jälkeen.  
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Perusturvaltk. 32 § SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN 

MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA 

 

Enontekiöllä ei ole ollut lautakunnan päättämiä kriteerejä 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiseen. Kriteerit 

valmisteltu sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijä Anne-Maria 

Näkkäläjärven johdolla.  

 

Anne-Maria Näkkäläjärvi esittelee asian kokouksessa. 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet 

esityslistan oheismateriaalina. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä esitetyt kriteerit. Lautakunta 

pyytää asiasta vanhusneuvoston lausunnon vuoden loppuun mennessä. 

Tarvittaessa lautakunta tarkistaa perusteita vanhusneuvoston 

kannanoton ja kertyneiden kokemusten perusteella.  

 

Käsittely:  

Anne-Maria Näkkäläjärvi saapui kokoukseen asiantuntijana kuultavaksi 

asian käsittelyn aikana. Anne-Maria Näkkäläjärvi esitteli laaditut 

perusteet.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Sosiaalitoimiston tulee kehittää kuljetuspalvelupäätöksen saaneille 

kortti vai vastaava, jolla nämä voivat todistaa kuljetuspäätöksen 

myös kutsutaksiliikenteessä.  

Perusturvalautakunta päätti lisäksi että myös vammaispalvelulain 

mukaisessa yksilökohtaisissa kuljetuksissa ei peritä 

omavastuuosuutta jos Vammaispalvelulain tai Sosiaalihuoltolain 

mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet vapaaehtoisesti 

yhdistelevät matkoja.  SHL tai VpL mukaisen kuljetuspäätöksen 

saaneilta ei peritä asiakasmaksua jos he käyttävät 

kutsutaksiliikennettä. 
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Perusturvaltk. 33 § SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN/KOTIAVUSTAJAN TOIMEN 

TÄYTTÄMINEN 

 

Saamenkielisen lähihoitajan toimeen ei ole tullut hakijoita 

sisäisessä eikä ulkoisessa haussa.  Määräaikaisesti tointa 

tammikuusta 2013 alkaen tointa hoitanut Anni-Marja Vanhapiha on 

antanut suostumuksensa siihen että hänet voidaan valita toimeen 

28.2.2015 saakka. Anni-Marja Vanhapiha ei täytä vaadittua 

lähihoitajan kelpoisuutta. Hän on suorittanut v. 2013 

kotipalvelutyön ammattitutkinnon ja jatkaa v.2014 kohti hoiva-

avustajan tutkintoa.  

 

Ehdotus:  

Anni-Marja Vanhapiha valitaan määräaikaiseksi saamenkielisen 

lähihoitajan/kotiavustajan toimeen 28.2.2014 saakka.  Vanhapihalle 

maksetaan Hetan kotipalvelutiimin työntekijöille maksettava 

tehtäväkohtainen palkka, huomioiden 10 % tehtäväkohtaisen palkkaan 

KVTE:n mukainen puuttuva kelpoisuuden vuoksi.  

 

Käsittely: 

Anne-Maria Näkkäläjärvi oli kokouksessa paikalla asiantuntijana 

kuultavana asian esittelyn ajan. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 34 § Salassa pidettävä-ei julkinen Julkisuuslaki 24 § 

 

 

 

 

Perusturvaltk. § 35 TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA, 

KANNAOTTOPYYNTÖ  

 

Perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö pyytää kuntaa ilmoittamaan 

hyväksyykö kunta terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivityksen 

vuosille 2014 - 2016.  

 

Järjestämissuunnitelman laatiminen perustuu Terveydenhuoltolakiin 

(1326/2010).  

 

Kannanottopyyntö 12.3.2014 sekä järjestämissuunnitelman päivitys 

2014 - 2016 esityslistan oheismateriaalina.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunta 

ilmoittaa hyväksyvänsä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

päivityksen vuosille 2014 - 2016.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 36 § TUIJA PARVIAISEN VALINTA KOTIPALVELUN 

MÄÄRÄAIKAISEEN SIJAISUUTEEN  

 

Sisäisessä haussa on ollut kotipalvelun määräaikainen sijaisuus 

31.7.2015 saakka. Luppokodin hoitaja Tuija Parviainen on ilmoittanut 

olevansa kiinnostunut sijaisuudesta. Parviainen tekee tällä hetkellä 

kotipalvelussa osa-aikatyötä (75 %). Osa-aikainen työsopimusjakso 

päättyy 31.5.2014. Parviainen ilmoittaa haluavansa tehdä 

kokopäivätyötä 1.6.2014 alkaen. 

 

Ehdotus:  

Tuija Parviainen valitaan kotihoitajan sijaisuuteen 31.7.2015 

saakka. Työsuhde muuttuu kokoaikaiseksi 1.6.2014 alkaen.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 37 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 

2013 

 

Toimintakertomus esityslistan liitteenä.  LIITE 7 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy esitetyn toimintakertomuksen.  

 

Päätös:  

Perusturvalautakunta päätti lisätä toimintakertomukseen 

Saamelaiskäräjien kautta välitettävän valtionavustuksen tuella 

järjestettyjen saamenkielisen kotiavustajan ja saamenkielisen 

terveydenhoitajan toimintaa koskevat kertomukset, jotka tuodaan 

tiedoksi lautakunnan seuraavaan kokoukseen.  

Sámi Soster ry:n kanssa mm. Luovatuvalla tehtävä yhteistyö lisätään 

toimintakertomukseen. 

 

Toimintakertomuksen 2013 pohjalta lautakunta päätti: 

 

Tehostetaan Ounasmajojen käyttöä. Selvitetään mahdollisuus tarjota 

asuntoa lyhytaikaisille asukkaille. 

Työhyvinvointiin kiinnitettävä huomioita; yhteistyössä 

työterveyshuollon kanssa pitää selvittää voidaanko, ja miten, 

sairauslomien määrää alentaa.  

Luovatupa aikuissosiaalityö.  
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Perusturvaltk. 38 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Ei ollut. 

 

 

 

Perusturvaltk. 39 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 18.3.2014 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 38 § 17.2.2014 Sosiaaliohjaajan viran perustaminen   

- Khall 41 § 17.2.2014 Enontekiön kunnan lausunto sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

- Khall 44 § 17.2.2014 Palkantarkistukset sosiaalitoimessa 1.1.2014 

alkaen 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 87 § 13.12.2013 Vuosien 2014 – 2016 talousarvion ja -

suunnitelman hyväksyminen 

- Kvalt 80 § 13.12.2013 Vuoden 2012 valtuustoaloitteiden käsittely 

 

Aluehallintovirasto 16.12.2013 

- Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

osoitetun valtionavustuksen käyttö vuonna 2012 

 

Tornion Sairaskotisäätiö 11.2.2014 

- Tiedoksi kunnanhallitukselle 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.2.2014 

- Lausuntopyyntö, laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun 

lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

 

Puheenjohtaja päätti klo 18.45.  

 

 

  

 

 

 


