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Asialista: 

 91 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 92 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 93 § Enontekiön kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirille; 

ensihoito  

 94 § Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017,    

      erikoissairaanhoidon menojen lisäyksen kattaminen raamista 

 95 § Muistipolku Lapin maakunnassa, sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin  

      nimeäminen Enontekiön muistikoordinaattoriksi 

 96 § Enontekiön kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon 

      järjestämislaista 

 97 § Kyllikki Rantatalon irtisanoutuminen Luppokodin perushoitajan  

      toimesta 

 98 § Ei –julkinen, salassa pidettävä, Julkisuuslaki 24 §  

 99 § Kotipalvelumaksu 1.1.2017 alkaen, kotisairaanhoidon tuntien  

      sisällyttäminen maksun perusteena olevaan aikaan 

100 § Lausuntopyyntö Lapin sairaanhoitopiirin   

      järjestämissuunnitelmaan v. 2017 - 2020 

101 § Vanhuspalvelujen kriteerit 

102 § Tiedoksi saatettavat asiat  
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Perusturvaltk. 91 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 92 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Miliza 

Kimmel. 
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Perusturvaltk. 93 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LAPIN 

SAIRAANHOITOPIIRILLE, ENSIHOITO 

 

Päätös: 

Lausunnossa tulee mainita: Erva-alueen vastatessa ensihoidon 

järjestämisestä pitää turvata paikallistuntemus. Erämääalueet, 

huonot kulkuyhteydet, mukaan lukien huonokuntoiset tiet, ja huonot 

puhelin- ja tietoliikenne yhteydet vaikuttavat ensihoidon toimintaan 

Enontekiöllä. Tulisi eri toimijoiden yhteistyöllä huolehtia että 

maastossa liikkuvilla olisi tiedossa paikkojen koordinaatit myös 

puhelinyhteyksien katvealueilla. 

Muutoin esityksen mukaan.  

 

Käsittely: Antti Saari käytti kokouksen aluksi puheenvuoron 

ensihoidon ajankohtaisista asioista.  

Ensihoidon vastaava lääkäri, ylilääkäri Antti Saari on kokouksessa 

asiantuntijana kuultavana etäyhteydellä. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle että se lausuisi 

sairaanhoitopiirille ensihoitoa koskien seuraavaa: 

 

Tasokas ensihoito on kuntalaisille ja kunnassa matkaileville 

erittäin tärkeä, koska sairaalat ja hoitopisteet sijaitsevat 

kaukana. Harva asutus ja suppea väestöpohja tekevät ensihoidon 

järjestämisen haasteelliseksi.  

 

Virka-ajan ulkopuolella ensihoito hoitaa Hetan terveysasemalla 

sijaitsevaa Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 

lääkekaappia ja suorittaa siihen liittyen pieniä hoitotoimenpiteitä 

klo 20.00 saakka, milloin siitä voidaan puhelimitse sopia. Tämä on 

koettu hyväksi järjestelyksi. Ensihoidon työntekijät arvioivat 

asiakkaan hoidontarvetta kohteessa ja voivat suorittaa paikan päällä 

pieniä hoitotoimenpiteitä.  Ensihoito on parantanut näillä toimilla 

enontekiöläisten ja matkailijoiden mahdollisuuksia saada virka-ajan 

ulkopuolella apua kohtuullisin vaivoin. Perusterveydenhuollon 

päivystys tapahtuu yöaikaa lukuun ottamatta rengaspäivystyksenä 

Kittilässä, Kolarissa tai Muoniossa jolloin perusterveydenhuollon 

päivystykseen harvoin Enontekiöltä lähdetään.  

 

Ensihoidon kustannusten osalta on sovittu Lapin sairaanhoitopiirissä 

että kustannukset tasataan 135 € /asukas ylittävältä osin. 

Enontekiön osalta kustannuskatto on ylittynyt vuosittain. 

 

Kunta pitää tärkeänä että ensihoitoa edelleen kehitetään, jotta se 

myös Enontekiön alueen pitkillä etäisyyksillä turvaa kuntalaisen ja 

matkailijan terveyttä. Olisi suotavaa, että myös Saamen Kielilaki 

huomioidaan kehittämistyössä.  
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Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus on, kokouksessaan 26.8.2016 käsitellessään 

kunnan lausuntoa Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja 

taloussuunnitelmaa varten, päättänyt, että perusturvalautakunta 

valmistelee lausunnon ensihoitoa koskien erikseen. 

 

Lapin sairaanhoitopiirin sivustolla on nähtävänä Lapin 

sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökset. 

 

Enontekiöllä keskustelua ovat herättäneet kuljetuksiin liittyvät 

ensihoidon ratkaisut. Ambulanssia on saatettu vaihtaa kesken matkan, 

mikä on hidastanut potilaan pääsyä hoitoon. Ambulanssi on saattanut 

ajaa tyhjänä edessä kun potilas tulee taksilla perässä.  

 

Ns. Sote-uudistuksessa ensihoito aiotaan siirtää niille viidelle 

maakunnalle, joiden alueella toimii yliopistollinen keskussairaala. 

Maakuntauudistuksen yhteydessä pelastustoimi siirtyy maakuntien 

vastuulle, jolloin tulee mahdolliseksi kaikissa ensihoitokeskuksissa 

että pelastustoimi ja ensihoito yhdistetään. Sosiaalipäivystys 

tulisi jo nyt järjestää terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä. 

Lapissa näin ei ole vielä tehty, koska lastensuojeluasioissa 

edellytetään tietyissä tapauksissa paikan päällä tapahtuvaa 

työskentelyä, mitä ei ole katsottu voitavan järjestää jos päivystys 

keskitetään Rovaniemelle.  

 

Tiedoksi: 

kunnanhallitus  

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakuohjetta 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________25.10.2016_________________ 6 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2016  

 

                                    

Perusturvaltk. 94 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 

2017, ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOJEN LISÄYKSEN KATTAMINEN RAAMISTA 

 

Päätös:  

Muutetun ehdotuksen mukaan. 

Päätettiin tämän asian käsittelyn yhteydessä, että käytännöt ja 

maksuvelvoitteet laitossiirtojen osalta selvitetään.   

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa muutetun esityksen. Ehdotus 

jaettiin kokouksessa. Ehdotus pöytäkirjan liitteenä.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunnan tulee karsia talousarvioesitystään 166 000 € 

raamiin pääsemiseksi, jotta erikoissairaanhoitoon voidaan varata  

2 800 000 €.  

Perusturvalautakunta toteaa että ns. kilpailukykysopimuksen vaikutus 

sosiaalipalvelujen henkilöstön osalta on kustannusten väheneminen 

n.30 000 €. 

Luppokodilla jätetään täyttämättä 0,5 hoitajan tointa 1.1.2017 

alkaen. Jos vanhainkotihoidon tarpeen vähenemisen vuoksi 

Luppokodille ei vahvistettujen kriteerien mukaan ole tulossa 

kaikille paikoille ikäihmisiä, tarkastellaan aina toimen tai 

sijaisuuden täyttämisen tullessa ajankohtaiseksi, voidaanko 

sijaisuus tai toimi jättää täyttämättä.  

Säästö n. 22 000 €. 

Loput 114 330 € saadaan kokoon vähentämällä sosiaalitoimen kaikilta 

tulosalueilta 4,5 %, minkä vähennyksen tulosalueiden vastaavat 

kohdentavat, ellei syksyn aikana löydy muita keinoja, jotka 

esitetään perusturvalautakunnalle talousarvion käyttösuunnitelman 

yhteydessä.  

 

Selostus: 

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 13.9.2016 että 

erikoissairaanhoitoon tulee varata v.2015 ja 2016 toteutuman 

perusteella 2 800 000 €. Menojen lisäys oli 166 330 €.  

Kunnanhallituksen asettama taloustoimikunta katsoi, että menojen 

lisäys tulee kattaa perusturvan raamin sisältä.  

 

Ns. Kilpailukykysopimuksen vaikutusta lomarahoihin ja työaikaan ei 

oltu aiemmassa esityksessä huomioitu koska niitä koskevia lakeja ei 

ole vielä säädetty. Kilpailukykysopimus lisää henkilöstön työaikaa 

vuodessa 24 tuntia ja leikkaa lomarahoja 30 %.  

 

Luppokodilla on tällä hetkellä kolme pitkäaikaishoitopaikkaa 

vapaana. Yli 75-vuotiaita on sotavuosien pienten ikäluokkien vuoksi 

vähemmän kuin v. 2015, mikä voi vähentää vanhuspalvelujen kysyntää. 

Ikäihmisten toimintakyky on parantunut. Valtakunnallisesti pyritään 

vähentämään laitoshoitoa.  
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Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet v. 2016 samalla tasolla kuin 

v. 2015 jopa niin että elokuussa erikoissairaanhoidon menoihin oli 

kulunut 100 000 € enemmän kuin viime vuonna. Ensihoito siirtyi Lapin 

sairaanhoitopiirin hoitamaksi 1.1.2015 ja yöaikainen päivystys 

siirtyi keskussairaalaan 1.1.2015. Perusterveydenhuollon menot eivät 

ole vastaavasti vähentyneet.  Lapin sairaanhoitopiirin kanssa on 

tarkoitus pitää viranhaltijaneuvottelu, jossa saataneen tarkempi 

arvio v. 2016 menoista. Enontekiön erikoissairaanhoidon menot 

ylittävät Lapin maakunnan keskimääräiset menot asukasta kohti.  

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken. Ei muutoksenhakuohjetta.  
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Perusturvaltk. 95 § MUISTIPOLKU LAPIN MAAKUNNASSA, SOSIAALIOHJAAJA 

MIIA AHLHOLMIN NIMEÄMINEN ENONTEKIÖN MUISTIKOORDINAATTORIKSI 

 

Päätös: 

Yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Enontekiön sosiaalitoimi toteuttaa omalta osaltaan Pohjois-Suomen 

sosiaalialan kehittämiskeskuksen toteuttamassa SenioriKaste-

hankkeessa sovittua Muistipolkua. Perusterveydenhuollon kuntayhtymän 

kanssa on sovittu, että muistihoitajina toimivat Virve Myllyharju 

Hetan terveysaseman alueella ja Virpi Pahajoki Karesuvannon 

terveysaseman alueella. Pauliina Näkkäläjärvi toimii muistihoitajana 

saamelaisten asukkaiden kohdalla.  Muistikoordinaattorina koko 

kunnan alueella toimii vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja Miia 

Ahlholm. Muistisairaan tultua kotipalvelun tai laitoshoidon 

asiakkaaksi vastuutyöntekijänä toimii omahoitaja muistitiimin 

tukemana.  Muistihoitajat ja muistikoordinaattori sopivat keskenään 

tarkemmasta työnjaosta maakunnallisen muistipolun puitteissa.  

Enontekiön muistipolun toteutuksesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla 

ja tiedotteella, jota on saatavana terveysasemilla ja sosiaalitoimen 

toimipisteissä. Tiedotus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. 

 

Selostus: 

Pohjois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen muistipolku-esite 

jaetaan kokouksessa.  

Muistipolun tarkoituksena on turvata vaikuttavat palvelut 

muistihäiriöistä kärsiville ja yhdenmukaistaa muistiongelmaisten 

hoitoa ja palveluja Lapin maakunnan alueella. 

 

Tiedoksi:  

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä 

Muistipolusta ja eri tehtävien hoidosta tiedote yhteistyössä 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisuvaatimus 
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Perusturvaltk. 96 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI-JA 

TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAISTA 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta esittää, että kunta painottaa lausunnossaan 

seuraavia seikkoja: 

Johdossa ja hallinnossa tulisi, sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

järjestettäessä, olla paikallistuntemusta ja reagointikykyä 

paikallisiin tarpeisiin. Asiakkaiden ja asukkaiden pitäisi 

tarvittaessa saavuttaa palvelujen järjestämisestä tai tuottamisesta 

vastaavat.  

Asiakkaan kulttuuritaustan ja elinympäristön tuntemusta tulisi olla 

palveluissa, ja palvelujen järjestämisessä.  

Nuorten, alle 18-vuotiaan, mahdollisuutta itsenäisesti hoitaa 

digitaalisesti asioitaan pitää kehittää.  

Lähipalvelut: palvelut tulisi olla saavutettavissa 

maantieteellisesti lähellä, jos asiakkaalla on vaikeutta hakeutua 

palveluihin, esimerkiksi vanhusten palvelut tai huono-osaisten, 

joiden asioiden hoitokyky on alentunut, palvelut.   

Saamenkieliset palvelut tulee turvata ja niiden rahoitus hoitaa 

korvamerkityllä rahalla.  

Muutoin esityksen mukaan.   

   

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan 

lausunnoksi hyväksytään esityslistan liitteenä oleva lausunto.  

 

Selostus: 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislaista 9.11.2016 mennessä.   

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotus liittyy 

alueuudistukseen. Jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestäminen siirrettäisiin kunnilta maakunnalle. 

Valtiovarainministeriön sivuilla www.alueuudistus.fi on esitelty 

uudistusta ja sen etenemistä.  

Esityslistan oheismateriaalina on Tuomas Pöystin diaesitys 

uudistuksesta /lokakuu 2016.  

 

Tiedoksi:  

kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

Asia kesken, ei muutoksenhakuohjetta 

 

 

 

 

http://www.alueuudistus.fi/
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Perusturvaltk. 97 § KYLLIKKI RANTATALON IRTISANOUTUMINEN LUPPOKODIN 

PERUSHOITAJAN TOIMESTA 1.1.2017 ALKAEN 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta myöntää Kyllikki Rantatalolle eron 

perushoitajan toimesta 1.1.2017 alkaen. Perusturvalautakunta kiittää 

Kyllikki Rantataloa tämän työstä Enontekiön kuntalaisten hyväksi ja 

toivottaa leppoisia eläkepäiviä.  

 

Selostus: 

Kyllikki Rantatalo on 29.9.2016 irtisanoutunut Luppokodin 

perushoitajan työstä 1.1.2017 alkaen. 

 

Tiedoksi: 

Kyllikki Rantatalo, palkkasihteeri, vastaava hoitaja 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisu 
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Perusturvaltk. 98 §  

Ei julkinen – salassa pidettävä, Julkisuuslaki 24 §  

 

 

 

Perusturvaltk. 99 § KOTIPALVELUMAKSU 1.1.2017 ALKAEN; 

KOTISAIRAANHOIDON TUNTIEN SISÄLLYTTÄMINEN MAKSUN PERUSTEENA OLEVAAN 

AIKAAN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää että kotisairaanhoidon tunnit 

huomioidaan kotipalvelumaksua määrättäessä 1.1.2017 alkaen. Kotiin 

annettavasta palvelusta perittävät maksut tulevat tuloksi Enontekiön 

kunnan kotipalvelun tulosalueelle jos asiakkaalla on sekä 

Sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua että Terveydenhoitolain 

mukaista kotisairaanhoitoa.  

 

Selostus: 

Muonion sosiaalitoimen ja Muonion–Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän edustajien kanssa sovittu vanhustenhuollon kriteerejä 

koskevan työn yhteydessä siitä, että kotisairaanhoidon palveluaika 

huomioidaan kotipalvelumaksua määrättäessä. Aiemmin 

kotisairaanhoidon antamaa palveluaikaa ei ole huomioitu maksua 

määrättäessä vaan kotipalvelutunnit ovat määränneet maksun.  

 

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (912/1992) mukaan 

kotiin annettavista palveluista peritään palvelun määrän ja 

maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. 

 

Enontekiön sosiaalitoimisto pyytää kuntayhtymän kotisairaanhoitoa 

toimittamaan tiedot kotisairaanhoidon tuntimääristä vuonna 2017 

30.11.2016 mennessä. Muutokset tuntimääriin pyydetään ilmoittamaan 

ennen muutosta seuraavan kuukauden alkua. Pyydetään että 

kuntayhtymän kotisairaanhoito tiedottaa asiakkaitaan kotiin 

annettavista palveluista perittävään maksuun tulevista muutoksista.  

 

Tiedoksi:  

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä; kotisairaanhoito. 

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteiset asiakkaat. 

 

Muutoksenhaku:  

Oikaisu 
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Perusturvaltk. 100 § LAUSUNTOPYYNTÖ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN 

KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMIS-/PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN LAATIMAAN 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAAN 2017 – 2020 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää Enontekiön kunnanvaltuustolle että 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017-2020 

hyväksytään . Esitetään, että Enontekiön kunta kuitenkin painottaa 

seuraavia seikkoja: 

  

-kaikessa suunnittelussa on otettava huomioon pohjoisten kuntien 

pitkät etäisyydet ja pitkistä välimatkoista aiheutuvat 

lisäkustannukset. 

 

-s. 8. on hyvä tarkentaa millä tavoin Rovaniemen kaupungin 

mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä sairaanhoitopiirin 

psykiatristen palvelujen yhdistymisen tukee alueen muiden kuntien 

sosiaalihuollon ja peruspalveluiden toimintaa. Toivottavaa on että 

tulevaisuudessa myös muut alueen kunnat voivat osallistua palvelujen 

kehittämiseen. 

 

-s. 22 - 27. Enontekiön kunta pitää erittäin tärkeänä, että 

saamelaisalueen väestön palvelutarpeet tulevat huomioiduiksi ja 

palvelujen saatavuuden turvaamiseen kiinnitetään huomiota 

järjestämissuunnitelmassa kaikkien palveluprosessien osalta.  

 

-s. 35. Suunnitelmassa oleva PTH-yksikköön perustettava terveyden 

esittelijän toimi jätetään perustamatta. Enontekiön kunnan 

erikoissairaanhoidon menojen kasvu on kunnan taloustilanteen 

kannalta kestämätön ja tämän vuoksi uusien toimien perustamista 

tulee tarkoin harkita. 

 

Selostus: 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittämis- 

/perusterveydenhuollon yksikkö pyytää 31.10.2016 mennessä kunnan 

kannanottoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 

2017 - 2020. 

 

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä on kokouksessaan 

6.9.2016 omalta osaltaan käsitellyt järjestämissuunnitelmaa ja 

päättänyt lähettää suunnitelman kunnille ja kuntayhtymille lausuntoa 

varten. Valmis järjestämissuunnitelma on tarkoitus hyväksyä vuoden 

2016 loppuun mennessä – sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokous 

on 23.11.2016. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymisen 
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edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista 

vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on 

vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta 

asukasluvusta.  

 

Suunnitelmaa ovat valmistelleet Lapin sairaanhoitopiirin PTH-

yksikkö, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKEn) Lapin 

yksikkö ja Lapin sairaanhoitopiirin kehittämisyksikkö. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelu on tehty 

yhteistyössä sote-valmistelun asiakasprosessityöskentelyn kanssa. 

Suunnitelmaan on nostettu asiakasprosessityöskentelyn keskeisiä 

tuloksia ja kehittämiskohteita. Suunnitelmassa on pyritty 

huomioimaan mm. alueella valmistelussa olevat palveluiden 

digitalisaation tiekarttatyöskentely ja Lapin liiton sotesavotta-

työskentely. Näillä toimenpiteillä on pyritty huomioimaan 

tiiviimmin meneillään oleva kehittämistyö ja luomaan 

järjestämissuunnitelmasta tavoitteellinen sote-valmistelun 

dokumentti. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma linjaa 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kehittämisen painopisteitä vuosina 2017 - 2020 

Lapin sairaanhoitopiirien kuntien alueella. Kehittämisen 

painopisteet perustuvat vuosina 2015 - 2016 tehtyyn 

asiakaslähtöiseen palveluprosessityöhön, jota on tehty osana alueen 

sote-valmistelua.  

 

Järjestämissuunnitelmaan on sisällytetty myös edelleen ajankohtaiset 

asiat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksestä 

vuosille 2015 - 2016. Sosiaalipalveluiden järjestämistä linjataan 

terveydenhuoltolain mukaan soveltuvin osin. Järjestämissuunnitelman 

päivityksissä vuosina 2017 - 2020 sosiaalipalveluiden tosiasiallista 

järjestämistä koskevat osiot tarkentuvat yhteisen valmistelun 

pohjalta. 

 

Järjestämissuunnitelma esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 

 

Muutoksenhaku: 

asia kesken, ei muutoksenhakuohjetta 
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Perusturvaltk. § 101 VANHUSPALVELUJEN KRITEERIT 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Lausuntojen ja kommentoinnin perusteella tarkistettu esitys 

esiteltiin kokouksessa. Uusitun esityksen esitteli kokouksessa Miia 

Ahlholm. 

Perusturvajohtaja esitti ehdotuksenaan kokouksessa, että kriteerit 

hyväksytään kokouksessa esitellyssä muodossa. Tarvittaessa 

kriteerejä päivitetään, ja viimeistään vuoden kuluttua tarkistetaan 

onko kriteereissä päivittämisen tarvetta.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 13.9.2016 pyytää yhdessä 

Muonion kunnan ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 

kanssa laadituista vanhustenhuollon kriteereistä vanhusneuvoston ja 

kotipalvelun henkilöstön lausunnot. Kriteeriesitys on ollut 

kommentoitavana kunnan kotisivuilla ja Facebook-ryhmissä.  

Vanhusneuvosto antaa lausuntonsa kokouksessaan 18.10.2016.  

 

Lausunnot, kommentointi ja niiden pohjalta työstetty kriteeriesitys 

esitellään kokouksessa.  

 

Tiedoksi: 

Sosiaaliohjaaja, vastaava hoitaja, kuntalaiset kunnan kotisivujen 

kautta. 

 

Muutoksenhaku: 

Oikaisu 
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Perusturvaltk. 102 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi: 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 6/2016 ” Omaishoitoa 

koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.7.2016 alkaen”.  

 

Aspa Palvelut Oy:n palveluiden hinnat vuonna 2017  

 

Valtiovarainministeriö, päätös 26.9.2016: Päätös kunnan 

peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2016  

 

FCG; Sähköinen hyvinvointikertomus–järjestelmän lisenssimaksut 2017  

 

Aluehallintovirasto, Lappi; perustoimeentulotuen kustannusten 

valtionosuuden ennakon määrän tarkistaminen vuodelle 2016 

 

Enontekiön kunnanhallitus; 

Khall 202§ Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan vuosille 2017 - 2019  

Khall 200 § Enontekiön kunnasta savuton kunta 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö; Pakolaisten vastaanotto- tietopaketti 

kunnille  

 

Lapin aluehallintovirasto pyytää ehdotuksia vuoden 2017 

äitienpäiväkunniamerkin saajiksi 4.11.2016 mennessä. 

 

Enontekiön kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän 

järjestämä mielenterveystilaisuus 8.11.2016 klo 13.00 

valtuustosalissa 

 

”Tupakkikokous” miten voimme edistää tupakoimattomuutta 

Enontekiöllä? keskustelutilaisuus valtuustosalissa 10.11.2016 klo 

13.00. Mukana etäyhteydellä Raija Harju-Kivinen ”Savuton kunta”  

–ohjelmasta. 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 

 

 


