
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  30.9.2013 klo  16.00 – 18.40  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla 

olleen jäsenet Leena Palojärvi  phj 

          Outi Kurkela               vpj 

Jaakko Alamattila   j 

Artturi Alatalo   j 

          Lydia Heikkilä              j 

          Ulla Keinovaara             j 

  Ari Mäkitalo   j 

  Miliza Kimmel  vj 

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Mikko Kärnä                kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja  

Satu-Marja Eira-Keskitalo  vastaava hoitaja 

                           § 86, § 88, § 92, § 93, 

                           § 100 

Minttu Vaittinen           virkasuhteinen ohjaaja 

                           § 86 

   

   

Asiat  § 84 - 101 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

   

   

Outi Kurkela 

  puheenjohtaja § 91 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Jaakko Alamattila  Lydia Heikkilä 

    

   

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Asialista: 

 84 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 85 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 86 § Perusturvalautakunnan talousarvio ja –suunnitelma esitys     

suunnitelmakaudelle 2014 - 2016 

 87 § Sosiaaliohjaajan viran perustaminen 

 88 § Kodinhoitajan toimen perustaminen 

 89 § Ohjaajan viran muuttaminen ohjaajan työsopimussuhteiseksi 

toimeksi 

 90 § Esitykset saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottamiseen osoitetun määrärahan tarpeesta vuosille 2016 - 

2017 ja tarkennetut esitykset vuodelle 2014 

 91 § Sámi Soster ry:n hakemus avustuksesta luovatuvan ohjaajan 

palkkausmenoihin kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi 

luovatuvalla 

 92 § Kyllikki Rantatalon hakemus osa-aikatyöstä 1.12.2013 alkaen 

 93 § Osa-aikatyössä olevan hoitajan sijaisen palkkaaminen 1.12.2013 

alkaen 

 94 § Taksa, auton lämmityspaikasta perittävät maksut 1.11.2013 

alkaen sosiaalitoimen hallinnoimissa kiinteistöissä 

 95 § Valtiokonttorin rintamaveteraanien kotiin vietäviin 

kunnallisiin avopalveluihin myöntämän avustuksen käyttö 

 96 § ”Ikäihminen toimijana” –hankkeen toteuttaminen Enontekiöllä 

 97 § Enontekiön kunnan osallistuminen pohjois-suomen lasten kaste – 

hankkeeseen ja alueelliseen osahankkeeseen 1.2.2014 - 

28.2.2016 

 98 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 99 § Tuija Parviaisen siirtyminen kotipalveluun kodinhoitajaksi 

      työaika 75 % kokoaikaisesta työajasta, aj. 1.10. - 31.5.2013 

100 § Kodinhoitajan määräaikaisen toimen jatkaminen aj. 1.11. -   

      31.12.2013 

101 § Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 
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Perusturvaltk. 84 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 85 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Lyydia 

Heikkilä. 
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Perusturvaltk. 86 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA –

SUUNNITELMA ESITYS SUUNNITELMAKAUDELLE 2014 - 2016 

 

Enontekiön kunnanhallitus on antanut talousarvion ja –suunnitelman 

laadintaohjeen suunnitelmakaudelle 2014 - 2016. Ohje esityslistan 

oheismateriaalina. Palkkaratkaisun selvittyä kunnanjohtaja on 

antanut viranhaltijapäätöksellä tarkentanut laadintaohjetta; 

palkkausmenoihin huomioidaan 0,4 %:n korotus. 

 

Muutoksia vuonna 2014: 

1. Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013. Laki painottaa 

asiakkaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta, kotona asumisen 

tukemista, monipuolisesti tehtyä palvelutarpeen selvitystä, kattavaa 

palvelusuunnitelmaa sekä toimintakyvyn tukemista. Vanhusneuvostot 

tulevat pakolliseksi joka kuntaan 1.1.2014 alkaen. Kunnan on 

laadittava yhdessä vanhusneuvoston kanssa suunnitelma 

vanhustenhuollon hoitamisesta. 

Palvelutarpeen selvityksen keskeinen asema, palvelusuunnitelman 

merkitys palvelujen myöntämisessä ja näitä koskevat 

menettelytapasäädökset lisäävät työvoiman tarvetta sosiaalitoimessa.  

 

2. Ohjaaja Minttu Vaittinen on ilmoittanut jäävänsä 

vanhuuseläkkeelle 1.7.2014. 

 

3. Nuorisotakuu edellyttää että valmistunut alle 29-vuotias tai 

vailla ammattikoulutusta oleva nuori saavat työpaikan, 

työkokeilupaikan tms. viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden 

jälkeen.  

 

4. Lapin sairaanhoitopiiri järjestää ensihoidon v. 2014 alkaen. 

Kustannukset nousevat, kunta on esittänyt että asukaskohtaiseksi 

katoksi Lapin sairaanhoitopiirissä asetettaisiin 135 € /asukas  

(Enontekiö tällöin 257 000 €)  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon selvitys Hetan tiimin 

työtilanteesta esityslistan oheismateriaalina. 

 

Oheismateriaalina tulosyksiköiden tuloskortit ja sähköinen 

hyvinvointikertomus. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle oheisen 

talousarvioesityksen. Talousarvioesitys ylittää kunnanhallituksen 

asettaman raamin 403 650 €. Esityksen mukaan terveydenhoitoon 

varattavat määrärahat lisääntyvät vuoden 2013 talousarvioon 

verrattuna 508 750 €, nousu 7,07 % ja sosiaalipalveluihin varattavat 

määrärahat nousevat vuoteen 2013 verrattuna vain 2 700 €. 

Kuntayhtymän talousarviosta ei ole vielä tietoa, määräraha varattu 

vuoden 2013 käytön perusteella. Erikoissairaanhoitoon varattavassa 
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2014 määrärahassa on arvioitu ensihoidon lisääntyvät kustannukset 

sekä vuoden 2013 tosiasiallinen erikoissairaanhoidon laskutus.  

 

Terveydenhuollon menojen nousua ei ole tarkoituksenmukaista kattaa 

sosiaalipalveluja karsimalla, koska puuttuvat sosiaalipalvelut 

lisäävät kalliimpien terveydenhoitomenojen käyttöä. Esimerkki: On 

halvempaa antaa kotiutettavalle asiakkaalle kotipalvelua kuin pitää 

häntä puuttuvan kotipalvelun vuoksi vuodeosastolla tai 

erikoissairaanhoidossa. Puutteet sosiaalityössä tai päihdehuollossa 

voivat lisätä sairaanhoitopalvelujen käyttöä, kun asiakas ei jaksa 

huolehtia terveydestään.  

 

Liitteenä BSC- kortit josta ilmenevät esityksen tavoitteet sekä 

mittarit. Tulosyksikköjen tuloskortit sitovat lautakuntatasolla ja 

perusturvalautakunnan tuloskortti valtuustotasolla.  

 

Hyvinvointikertomus kuluvaa valtuustokautta koskevine linjauksineen 

esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi.  

 

Sosiaalipalveluihin esitetään talousarvioehdotuksessa seuraavat 

voimavaralisäykset: 

- Saamenkielinen sosiaalityöntekijän palkkaukseen ei tule 

ulkopuolista rahoitusta.  Työntekijä toimii kunnan 

sosiaalitoimessa sosiaalityöntekijänä ja hoitaa velkaneuvontaa  

2,5 pv/kk. (aiemmin hankerahoitus 75 % puoleen 

palkkauskustannuksista). ”Mettäterapia” jatkuu yhteistyössä 

Sámi Soster ry:n kanssa kunnan omana työnä. Voimavaralisäys 50 

% kokoaikaisesta työajasta.  

- Eläkkeelle 1.7.2014 jäävän Minttu Vaittisen tehtävät hoidetaan 

seuraavasti: 1. Toimintakeskukseen perustetaan ohjaajan 

työsopimussuhteinen toimi (90 % kokoaikaisesta 

työajasta)15.2.2013 alkaen. Kustannukset vuositasolla n. 30 000 

€.  

2. Sosiaalitoimistoon perustetaan sosiaaliohjaajan virka 

1.6.2014 alkaen. Viranhaltija hoitaa 50 % työajastaan 

kehitysvammahuollon avohoidon ohjauksen tehtäviä ja 50 % Laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta mukaisia tehtäviä. 

Toimintakeskuksen ohjaajavoimavarat lisääntyvät 40 % 

kokoaikaisesta työajasta.   

Esitettävä sosiaaliohjaaja toimii 50 % työajastaan Laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta mukaisissa tehtävissä; työttömien 

aktivointisuunnitelmat ja niiden toteuttaminen. 

Yksilövalmennusta ei enää osteta Tunturi-Lapin Kehitys Oy:ltä  

(Askel askeleelta-hanke päättyy yksilövalmennuksen osalta 

31.12.2013)  

Sosiaaliohjaajan palkkauskulut vuodessa 36 000 €. 

3. Kotipalveluun esitetään lisättäväksi yksi kodinhoitajan 

toimi Hetan tiimiin. Vanhuspalvelulaki painottaa kotona 

asumista, kotipalvelun tulisi kyetä myös tukemaan asiakkaan 
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toimintakykyä jolloin asiakkaan osallistuttaminen lisää työajan 

käyttöä asiakkaan kohdalla.  Hetan tiimi hoitaa Ounasmajojen 

palveluasumisyksikön kotipalvelun. Asumispalveluyksikön 

asukkaat ovat paljon apua tarvitsevia. Hetan tiimi toimii 

kaksivuorotyössä. Aamuvuorossa työssä on vättämättä oltava 

kaksi kodinhoitajaa. Jotta myös ”kenttäpaikkoihin” voidaan 

antaa kotipalvelua tarvitaan lisää henkilöstöä.  

4. Työttömien osallisuutta edistetään varaamalla 26 000 € 

työttömien palkkatukityöllistämisen nettokustannuksiin. 

Tarkoitus on palkata Karesuvannon talonmiehen apulaiseksi, 

ensisijaisesti nuori, toissijaisesti pitkäaikaistyötön, 

6 kk kerrallaan, sekä palkata Hetan Hiihtomaan työpajaan 

pitkäaikaistyötön 6 kk kerrallaan. Tämä hillitsee 

työmarkkinatuen kuntaosuusmenojen kasvua.  

 

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja virkasuhteinen ohjaaja 

Minttu Vaittinen olivat läsnä asian esittelyn ajan asiantuntijoina 

kuultavana.  

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 87 § SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää valtuustolle, että sosiaalitoimeen 

perustetaan sosiaaliohjaajan tehtävä. 

 

Viran keskeiset tehtävät: 

1. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta mukaiset tehtävät: 

Palvelutarpeen selvittäminen yhdessä Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän kuntoutusohjauksen kanssa. 

Erityishuolto-ohjelmasta päättäminen ja sen toteutuksesta 

vastaaminen ja huolehtiminen. 

Kehitysvammaisen kotihoidon ohjaus: lapset; yhdessä 

kuntoutusohjaajan kanssa. Aikuisten kotihoidon ohjauksesta 

sosiaaliohjaaja vastaa yksin.  

2. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mukaiset tehtävät: 

Työttömän palvelutarpeen kartoitus, aktivointisuunnitelman 

laatiminen yhdessä työttömän ja työvoimahallinnon kanssa, 

aktivointisuunnitelman toteuttamisesta huolehtiminen ja työttömän 

toimintakyvyn tukeminen.   

3. Toimeentulotukeen liittyvät tehtävät osana sosiaalitoimiston 

toimeentulotukitiimiä.  

4. Muut tehtävät. 

 

Kelpoisuusvaatimus: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 6 § mukainen kelpoisuus; 

tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja 

terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. 

 

Työaika: toimistotyöaika. 

 

KVTES:n mukainen hinnoittelukohta 04SOS050 ”Sosiaalihuollon vaativat 

ammattitehtävät. ”Hinnoittelukohdassa peruspalkka 2085,92 €/kk. 

 

Käsittely: Jaakko Alamattila esitti asian pöydälle jättämistä. Asia 

tulee käsitellä taloustoimikunnassa.  

Lautakunnan muut jäsenet; Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara, Miliza 

Kimmel, Lydia Heikkilä ja Ari Mäkitalo olivat esittelijän ehdotuksen 

kannalla. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Jaakko Alamattila jätti päätökseen eriävän mielipiteen; 

sosiaaliohjaajan virkaa ei tule perustaa kunnan taloustilanteen 

vuoksi.  
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Perusturvaltk. 88 § KODINHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/ -valtuustolle, 

että sosiaalitoimeen perustetaan työsopimussuhteinen kodinhoitajan 

toimi. Ensisijainen sijoituspaikka on Hetan tiimi, jossa ennestään 

työskentelee kaksi virkasuhteessa olevaa kodinhoitajaa ja kaksi 

työsuhteessa olevaa kodinhoitajaa.  

 

Kodinhoitajan tehtävänä on asiakkaan palvelusuunnitelman mukaan 

tukea asiakkaan toimintakykyä kotiin annettavilla palveluilla sekä 

kodinhoitoavulla, jolla tarkoitetaan henkilökohtaisen hygienian 

hoidossa, ruokailussa ja siistimisessä avustamista.  

 

Kelpoisuusehtona on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 8 §:n mukainen kelpoisuus; 

lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.  

 

Työaika: jaksotyö. 

 

Palkkaus KVTES:n mukaan; hinnoittelukohta 04SOS06A ” sosiaalihuollon 

ammattitehtävät ”. Peruspalkka hinnoittelukohdassa 1935,44 €. 

 

Käsittely:  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli asiantuntijana 

kuultavana asian esittelyn ajan.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 89 § OHJAAJAN VIRAN MUUTTAMINEN OHJAAJAN 

TYÖSOPIMUSSUHTEISEKSI TOIMEKSI  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle /valtuustolle, että 

Hyrylän ohjaajan virka muutetaan työsopimussuhteiseksi toimeksi. 

Kehitysvammahuollon julkisen vallan käyttöä vaativat tehtävät 

siirretään sosiaalitoimistoon perustettavan sosiaaliohjaajan 

tehtäviksi.  

 

Työsopimussuhteisen ohjaajan tehtävänä on kuntouttavan ja 

toimintakykyä tukevan päivä- ja työtoiminnan ohjaaminen Hyrylässä.  

 

Kelpoisuusehtona on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 8 §:n mukainen kelpoisuus; 

lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. 

 

Työaika: Yleistyöaika. 

 

Palkkaus KVTES:n mukaan; hinnoittelukohta 04SOS06A ” sosiaalihuollon 

ammattitehtävät ”. Peruspalkka hinnoittelukohdassa 1935,44 €. 

 

Perusturvalautakunta esittää, että toimi täytetään osa-aikaisena 

siten että työaika on 90 % kokoaikaisesta työajasta 15.2.2014 

alkaen.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 90 § ESITYKSET SAAMENKIELISTEN SOSIAALI-JA 

TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISEEN OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN TARPEESTA 

VUOSILLE 2016 - 2017 JA TARKENNETUT ESITYKSET VUODELLE 2014 

 

Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsala pyytää 

saamelaisalueen kunnilta tarkennettuja esityksiä sosiaali- ja 

terveyspalveluista vuosille 2016 - 2017 kustannusarvioineen sekä 

tarkennettuja esityksiä saamenkielisiksi sosiaali- ja 

terveyspalveluiksi vuodelle 2014 kustannusarvioineen 1.10.2013 

mennessä. 

 

Valtion tarkoituksen varaamaan määrärahaan ei ole tiedossa 

korotusta. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hakee määrärahaa jo toiminnassa oleviin 

toimintoihin: Veahkki ostopalveluna, saamenkielinen lähihoitaja/-

avustaja, sekä 50 % terveydenhoitaja. Näiden palkkausmenoihin 

haetaan valtionavustusta 75 % palkkausmenoista.  

 

Uudeksi kohteeksi esitetään vuodeosaston saamenkielistä 

vastuuhoitaja/sairaanhoitajan tehtävää, mikä sijoitettaisiin 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän vuodeosastolle 

Muonioon.  

 

Kustannustiedot tuodaan esiteltäväksi perusturvalautakunnan 

kokoukseen.  

 

Käsittely: 

Kustannustiedot esitettiin kokouksessa. Kun valtionavustusta 

myönnetään vain palkkauskuluihin ja matkamenoihin, on haettavassa 

avustussummassa huomioitu vain nämä menot.  

  

Veahkki ostopalveluna: haettava erityisvaltionavustus 22 650 €, 

kunnan osuus 7 550 €. 

 

Saamenkielinen lähihoitaja/kotiavustaja: 

Haettava erityisvaltionavustus 20 595 €, kunnan osuus 7 665 €. 

 

Saamenkielinen terveydenhoitaja 50 % kokoaikaisesta työajasta: 

haettava valtionavustus 13 125 €, kunnan osuus: 4 375 €. 

 

Saamenkielinen vastuuhoitaja, Muonion vuodeosasto: 

Haettava valtionavustus 17 500 €, kunnan osuus 17 500 €.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Mikäli rekrytointi ei johonkin tehtävään onnistu, 

esitetään muutosesitys Saamelaiskäräjille mahdollisimman pian. 
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Perusturvaltk. 91 § SÁMI SOSTER RY:N HAKEMUS AVUSTUKSESTA LUOVATUVAN 

OHJAAJAN PALKKAUSMENOIHIN KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEKSI 

LUOVATUVALLA 

 

Sámi Soster ry:n hakemus esityslistan oheismateriaalina. 

Perusturvalautakunta on maksanut Sámi Soster ry:lle avustusta v. 

2013 400 €/kk. Yhdistys on sitoutunut järjestämään kuntouttavaa 

työtoimintaa Luovatuvalla korkeintaan kahdelle henkilölle 

kerrallaan. Yhteistyö kuntouttavan työtoiminnan suhteen on toiminut 

hyvin. 

 

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työmarkkinatuesta ei peritä 

kuntaosuutta joka on vähintään 300 €/kk. Valtio korvaa kunnalle 

kuntouttavan työtoiminnan päiviltä 10,09 €/työskentelypäivä.   

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta sitoutuu vuonna 2014 maksamaan kuntouttavasta 

työtoiminnasta yhdistykselle 500 € /kk Luovatuvan ohjaajan 

palkkausmenoihin ehdolla että yhdistys sitoutuu järjestämään 

kuntouttavaa työtoimintaa ainakin kahdelle henkilölle kerrallaan.  

Avustusta voidaan jatkaa vuonna 2015 jos sopimus kuntouttavan 

työtoiminnan järjestämisestä jatkuu.  

 

Avustus maksetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen 

varattavasta määrärahasta.  

 

Käsittely: 

Leena Palojärvi poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn 

ajaksi (HallintoL 28 § 3 kohta: palvelussuhdejäävi). Outi Kurkela 

toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 92 § KYLLIKKI RANTATALON HAKEMUS OSA-AIKATYÖSTÄ 

1.12.2013 ALKAEN 

 

Luppokodin hoitaja Kyllikki Rantatalo on hakenut 12.9.2013 

päivätyllä hakemuksella siirtymistä osa-aikatyöhön osa-

aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kyllikki Rantatalon työaika olisi 

50 % kokoaikaisesta työajasta ja hän olisi työssä kolmen viikon 

jaksoissa.  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puoltaa hakemusta.  

 

Hakemus on nähtävillä perusturvalautakunnan kokouksessa. 

 

Ehdotus: 

Kyllikki Rantatalolle myönnetään osa-aikatyö, 50 %, hänen 

esittämällään tavalla 1.12.2013 alkaen toistaiseksi. 

 

Käsittely: 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä kokouksessa 

asian esittelyn ajan asiantuntijana kuultavana. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 93 § OSA-AIKATYÖSSÄ OLEVAN HOITAJAN SIJAISEN 

PALKKAAMINEN 1.12.2013 ALKAEN 

 

Osa-aikatyöhön siirtyneelle hoitajalle Luppokodille tarvitaan 

sijainen Luppokodin hoitotyön turvaamiseksi.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta palkkaa Luppokodille työsopimussuhteisen 

hoitajan 1.12.2013 alkaen, 50 % työaika. Toimi täytetään 

toistaiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai 

muu vastaava sosiaali- ja terveydenhuollon kouluasteinen tutkinto. 

Rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilöksi vaaditaan. 

Saamenkielen taito katsotaan eduksi.  

Toimi julistetaan haettavaksi.  

 

Käsittely: 

Satu-Marja Eira-Keskitalo paikalla asian esittelyn ajan 

asiantuntijana kuultavana.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.
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Perusturvaltk. 94 § TAKSA, AUTON LÄMMITYSPAIKASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 

1.11.2013 ALKAEN SOSIAALITOIMEN HALLINNOIMISSA KIINTEISTÖISSÄ 

 

Sosiaalitoimen hallinnoimissa kiinteistöissä; Hyrylä, Luppokoti ja 

Ounasmajat, ei ole viime vuosina lainkaan peritty auton 

lämmityspaikasta henkilöstöltä. Syynä on ollut epätietoisuus siitä 

kenen tulisi määritellä perittävät maksut ja periä maksu. 

Kustannukset hallinnollisesta työstä maksujen laskuttamisessa ja 

hallinnoimisessa ovat suuret.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta päättää että vakinaiselta ja määräaikaisesti 

työskentelevältä henkilöstöön kuuluvalta joka varaa auton 

lämmityspaikan, peritään aj. 1.11.2013 - 28.2.2014 8,50 € /kk. 

Tilapäiseltä henkilöstöltä peritään 5 €/kk jos sijaisuus kestää 

vähemmän kuin 14 päivää. Lämmityspaikan voi varata myös 

vuorokausihinnalla, jolloin peritään 3 €/vrk.   

 

Lämmityspaikkojen varaukset vastaanottaa työyksiköittäin 

toimistosihteeri Teija Kelottijärvi joka myös perii korvaukset; 

vakinaiselta henkilöstöltä 28.2.2014 jälkeen tai tilapäiseltä 

henkilöstöltä työsuhteen päätyttyä tai kuukausittain jos henkilöllä 

on useita sijaisuuksia kuukaudessa. Tulosyksikön vastuuviranhaltijat 

huolehtivat, että kaikki lämmityspaikkoja käyttävät tekevät 

varauksen. Varaustiedot toimitetaan Kelottijärvelle sähköpostitse 

otsikolla ”auton lämmityspaikan varaus” ennen kuin lämmityspaikka 

otetaan käyttöön. Ilmoituksesta tulee ilmetä mille ajalle henkilö 

varaa paikan.   

 

Perittävät korvaukset tuloutetaan kunkin kiinteistön tuloksi.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 95 § VALTIOKONTTORIN RINTAMAVETERAANIEN KOTIIN 

VIETÄVIIN KUNNALLISIIN AVOPALVELUIHIN MYÖNTÄMÄN AVUSTUKSEN KÄYTTÖ 

 

Valtiokonttori on maksanut Muonion-Enontekiön kansanterveystyön 

kuntayhtymälle avustusta rintamaveteraanien kotiin vietäviin 

kunnallisiin avopalveluihin. Kuntayhtymä on maksanut avustuksen 

jäsenkunnilleen rintamaveteraanien määrän suhteessa. 

 

Valtiokonttorin myöntämä avustus on ollut v. 2012 1.520,16 € ja 

lisämääräraha 181,92 €, yht. 1.702,08 €.  

 

Määrärahaa on voitu käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen koti- ja 

tukipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille. 

Tavoitteena on tukea veteraanien kotona selviytymistä. 

 

Tornion sairaskotisäätiö toteuttaa Enontekiöllä 

veteraaniavustajatoimintaa jäsenetuna sotiemme veteraanijärjestöjen 

jäsenille. Veteraaniavustaja palvelua voivat saada ko. järjestöjen 

jäsenet; rintamaveteraanit, erityisryhmätunnuksen omaavat sekä 

veteraanien lesket.  

 

Enontekiön kunta maksaa Tornion sairaskotisäätiölle 

veteraaniavustajan käynneistä perittävät asiakasmaksut aiempien 

päätösten mukaisesti. Veteraanitunnuksen omaava ei maksa itse 

lainkaan veteraaniavustajan käynnistä. Rintamatunnuksen tai 

erityisryhmätunnuksen omaavilta ei myös peritä kotipalvelumaksua. 

Perusturvalautakunta maksanut veteraanien asiakasmaksuja Tornion 

sairaskotisäätiölle v. 2012 6.058 €. Lisäksi Enontekiön kunta maksaa 

Tornion sairaskotisäätiölle veteraaniavustaja toiminnasta 

yhdistysten työllistämiseen varatusta määrärahasta 300 €/kk, 3.600 € 

/vuosi. Täten kunta maksaa veteraaniavustajatoiminnasta Tornion 

sairaskotisäätiölle yht. 9.700 €/vuosi.  

Valtiokonttorin kuntayhtymälle maksama määräraha on käytetty 

korvaamaan veteraanien puolesta maksettua asiakasmaksua. 

 

Veteraani on esittänyt, että tulisi harkita Valtiokonttorin maksaman 

avustuksen käyttöä aurauspalvelujen ostamiseen niitä tarvitseville 

veteraaneille. 

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta käyttää jatkossakin myönnetyn 

veteraanien kotiin vietäviin palveluihin myönnetyn määrärahan 

veteraaniavustajatoiminnan asiakasmaksujen maksamiseen veteraanien 

puolesta.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 96 § ”IKÄIHMINEN TOIMIJANA” –HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

ENONTEKIÖLLÄ 

 

Enontekiön perusturvalautakunta on sitoutunut Pohjois-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskuksen toteuttamaan hankkeeseen ”Ikäihminen 

toimijana”. Hankeen tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön 

mahdollisuutta saada laadukasta, omista tarpeistaan lähteviä 

sosiaali- ja terveyspalveluja sekä tukea ikääntyneen väestön 

hyvinvointia ja mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien 

päätösten valmisteluihin ja palvelujen kehittämiseen. Hanketta 

hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Hankkeen 

kuntaosuus on enintään v. 2013 2.742 € ja v. 2014 4.579 €. Hanke 

toteutetaan ajalla 1.7.2013 - 31.10.2014. Hanke tukee ikälain 

toimeenpanoa. 

 

Hankkeessa kuntiin on mahdollista palkata 50 % kehittäjätyöntekijä 

aj. 1.10.2013 – 31.5.2014. Kehittäjätyöntekijän tukena toimii 

tukitiimi. Kuntien kehittäjätyöntekijät työstävät kehittämistehtäviä 

saaden tukea myös kehittäjätyöntekijöiden muodostamalta tiimiltä. 

Hankkeessa on mahdollista myös saada geriatrin konsultaatiota etänä. 

 

Kunnan kehittämistehtävä valitaan seuraavista tavoitteista: 

1. Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen 
tukeminen. 

2. Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella, palveluohjauksella ja 
työhyvinvoinnin lisäämisellä kotiin annettavissa palveluissa.  

3. Strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu. 
 

Kehittäjätyöntekijän tehtävä on ollut sisäisesti haettavana. 

Tehtävään on ilmoittautunut kodinhoitaja Tuija Rantatalo. 

 

Kehittämistehtävää on työstetty sosiaalitoimessa ja siitä on 

tarkoitus neuvotella Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän henkilöstön kanssa 27.9.2013. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta päättää ”Ikäihminen toimijana”-hankkeen 

toteuttamisesta Enontekiöllä seuraavaa: 

1. Kehittäjätyöntekijäksi nimetään Tuija Rantatalo, joka 
irrottautuu kehittämistehtävään 50 % työajastaan aj. 1.10.2013- 

31.5.2013. Rantatalolle maksetaan kokonaispalkkaan 100 € lisä 

työn vaativuuden lisääntymisen vuoksi. 

2. Hankkeen yhdyshenkilöksi nimetään Satu-Marja Eira-Keskitalo. 
3. Kehittäjätyöntekijän tukena toimiva tiimi, johon osallistuu 

myös kehittäjäasiakas tai kehittäjäasiakkaita nimetään kun 

kehittämistehtävä on selkiintynyt. 

4. Kehittämistehtävää työstetään ja ajatukset siitä tuodaan 
lautakunnan käsittelyyn kokouksessa. Jos 
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kehittämistehtäväesitys on riittävän selkiintynyt se esitetään 

lautakunnan hyväksyttäväksi. 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri kertoi kokouksessa että kehittämistehtävänä 

kehitetään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaan toimintakyvyn 

ja hyvinvoinnin tukemista tavoitteena että asiakas pystyy asumaan 

tahtonsa mukaan kotonaan mahdollisimman pitkään.  

 

Keskustelun kuluessa esitettiin, että kehittämistehtävä tulee sitoa 

aiemmin tehtyyn kehittämistyöhön.  Saamenkielisten oikeudet 

omakielisiin ja –kulttuurisiin palveluihin tulee huomioida 

kehittämistyössä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan seuraavilla lisäyksillä: Kehittämistehtävä jatkaa 

aiemmin tehdyn kehittämistyön pohjalta.  Huomioidaan myös 

saamenkielisten erityiset tarpeet.  
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Perusturvaltk. 97 § ENONTEKIÖN KUNNAN OSALLISTUMINEN POHJOIS-SUOMEN 

LASTEN KASTE – HANKEESEEN JA ALUEELLISEEN OSAHANKKEESEEN 1.2.2014- 

28.2.2016 

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus pyytää Enontekiön kunnalta 

sitoumusta osallistua Pohjois-Suomen Lasten Kaste-hankkeeseen ja 

alueelliseen osahankkeeseen aj. 1.2.2014 - 28.2.2016. 

 

Hankkeessa kehitettään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja 

asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina. Lapin osahankkeen 

tavoitteena on:  

1. Kehitetään alueellinen lastensuojelun prosessimalli. 
2. Vahvistetaan työntekijöiden osaamista lasten ja perheiden 

kanssa työskentelyssä sekä monitoimijaisessa 

verkostoyhteistyössä. 

3. Vahvistaa lasten ja perheiden kuulemista ja osallisuutta 
asiakasprosessissa ja sen vaikutusten arvioinnissa.  

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kirje esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta päättää ettei Enontekiön kunta osallistu Lasten 

Kaste-hankkeeseen. Perusteluna että sosiaalitoimessa ja 

paikkakunnalla on tällä hetkellä hyvin osaamista paikkakunnan 

lastensuojelun tarpeisiin, eivätkä voimavarat riitä 

kehittämishankkeeseen osallistumiseen lähivuosina.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk. 98 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 24.9.2013 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja 

- saamenkielenkehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 

Valtiovarainministeriö 15.8.2013 

- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä 

perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta 

vuodelle 2013 ja päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden 

lisäämisestä määrärahasiirron johdosta vuodelle 2013 

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry 27.8.2013 

- Yksilövalmennuspalvelu Enontekiön kunnassa 1.1.2014 alkaen 

  

Aluehallintovirasto 19.9.2013 

- Vuoden 2014 äitienpäiväkunniamerkit haettavissa 

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  
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Perusturvaltk 99 § TUIJA PARVIAISEN SIIRTYMINEN KOTIPALVELUUN 

KODINHOITAJAKSI, TYÖAIKA 75 % KOKOAIKASESTA TYÖAJASTA, AJ. 1.10. - 

31.5.2013 

Kodinhoitaja Tuija Rantatalo siirtyy kehittäjä-työntekijäksi 

”Ikäihminen toimijana”-hankkeeseen 50 % työajasta. Kodinhoitaja 

Merja Isokääntä työskentelee 75 % kokoaikaisesta työajasta 

toistaiseksi. Vakinaisen henkilöstön osa-aikaisuuksien vuoksi Hetan 

tiimissä 75 % työajan vajaus.  

Tuija Parviainen on lupautunut siirtymään Luppokodin hoitajan 

tehtävästä kodinhoitajan tehtävään aj.1.10.2013 – 31.5.2014, työaika 

75 % kokoaikaisesta työajasta.  

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta hyväksyy Tuija Parviaisen siirtymisen aj. 

1.10.2013- 31.5.2014 kodinhoitajaksi Hetan tiimiin siten, että 

työaika on 75 % kokoaikaisesta työajasta. 

Parviaiselle maksetaan palkka kodinhoitajan tehtäväkohtaisen palkan 

mukaan mikä tehtäväkohtainen palkka on Hetan tiimissä 2058,79 €/kk 

huomioiden sovittu osa-aikaisuus. 

Luppokodin hoitajan sijaisuus 31.5.2014 saakka julistetaan 

haettavaksi.  

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 100 § KODINHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN JATKAMINEN 

AJ. 1.11. - 31.12.2013 

Hetan tiimiin on täytetty määräaikaisen kodinhoitajan toimi 

31.10.2013 saakka. Näyttää ilmeiseltä että toimea joudutaan 

jatkamaan koska kotipalveluun on jouduttu ottamaan enemmän 

asiakkaita. Ounasmajojen asumispalveluyksikössä tarvitaan aamutyössä 

kaksi kodinhoitajaa eikä tähän pystytä vaikuttamaan 

työjärjestelyillä. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta jatkaa Eija Sonkamuotkan palkkausta 

määräaikaisena kodinhoitajana 31.12.2013 saakka.  

Määräraha määräaikaisen kodinhoitajan palkkaukseen muilta 

sosiaalitoimen menokohdilta. 

Toimen jatko 1.1.2014 alkaen käsitellään talousarvion yhteydessä.  

 

Käsittely:  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli asiantuntijana 

kuultavana asian esittelyn ajan. Hän esitti, että nykyinen 

henkilöstömäärä ei riitä siihen, että aamuvuoroon saadaan hoitajaa 

Hetan tiimiin, mitä asiakkaiden palvelutarve edellyttää.  

Kotipalvelun asiakas tilanne on edelleen sellainen, että 

määräaikaisen kodinhoitajan toimen jatkaminen on perusteltu. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 101 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Perusturvalautakunnan jäsenet ottivat kokouksen kuluessa esille 

seuraavat asiat: 

 

1. Luppokodin ja Ounasmajojen lämmityksen ja sähkönsaannin 
turvaaminen sähkökatkosten ajalle.  

2. Työhyvinvointikartoitusten ja työhyvinvointisuunnitelmien 
päivittäminen on tärkeää. Ikääntyvän henkilökunnan 

työssäjaksamista on tärkeätä tukea ennaltaehkäisevästi kaikissa 

sosiaalitoimen toimipisteissä työnantajan käytettävissä olevin 

keinoin. Erityistä huolta tulee kantaa fyysisesti raskaan 

hoivatyön tekijöistä.  

 

Päätös:  

Asiat päätettiin selvittää.   

 

---- 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. 

 

 

 

 


