
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Perusturvalautakunta 

 

Kokousaika  6.6.2013 klo  17.00- 19.20 

 

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  varaj. 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

Mikko Kärnä                kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo             khall phj 

Antti Tonteri              khall edustaja  

  Satu-Marja Eira-Keskitalo  vastaava hoitaja  

§ 55 – 59, § 67, § 69 

 

Asiat  § 53 - 70 

 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Leena Palojärvi  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

  Outi Kurkela 

puheenjohtaja § 64 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Ulla Keinovaara  Miliza Kimmel 

   

   

 

 

Nähtävilläpito  

  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Perusturvaltk. 53 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 54 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Keinovaara ja Miliza 

Kimmel.  
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Perusturvaltk. 55 § MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN 

KOTIPALVELUUN, HETAN ALUE 

 

Hetan tiimissä on aiemmin työskennellyt viikonloppuisin yksi 

työntekijä aamu- ja iltavuorossa.  Keväästä alkaen on jouduttu 

siirtymään siihen, että myös viikonloppuaamuisin Ounasmajoilla ja 

Hetan alueella työskentelee kaksi työntekijää. Tällä tietoa tarve 

kahdesta työntekijästä on ainakin syksyyn saakka, jolloin 

asiakasmäärä vähenee.  

 

Vastaava hoitaja on myöntänyt Hetan tiimin työntekijälle 75 %:n 

työajan 1.6.2013 alkaen toistaiseksi.  

 

Sosiaalitoimen talousarvion toteutuma 20.5.2013 on sellainen että 

talousarvio on toteutunut 40,9 %. Terveydenhuollon 

kuntayhtymäosuudet ovat toteutuneet 41,2 %, jolloin ylitystä on 

tulossa kevään toteutuman perusteella perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon menoissa jopa 1,2 milj. euroa, kuitenkin kesä 

jonkin verran yleensä on hiljaisempaa aikaa terveydenhuollossa.  

Sosiaalipalveluissa on mahdollista siirtää vammaispalveluista 

määrärahaa kotipalveluun. 

 

Lähihoitajan palkkauskulut kotipalvelussa erilliskorvauksineen n. 

3250 €/kk. Menot toimen palkkausmenoista ko. ajalta n. 19 500 €.  

 

Asiantuntijana on kokouksessa kuultavana vastaava hoitaja Satu-Marja 

Eira-Keskitalo.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta perustaa kotipalveluun Hetan tiimiin 

määräaikaisen lähihoitajan toimen aj. 10.6.- 31.10.2013. 

Pätevyysvaatimuksena lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto 

(Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön pätevyysvaatimuksista 

272/2005 8 §) Perusteena on määräaikainen lisätyövoiman tarve sekä 

osa-aikaisuus tiimin työntekijällä. 

 

Perusturvalautakunta siirtää tulosalueelta ”Vammaispalvelulain 

mukaiset palvelut”, 031094, tulosalueelle ”Kodinhoitoapu”, 031081, 

yhteensä 19 500 € toimen palkkausmenoja varten.  

 

Perusturvalautakunta päättää täyttää toimen.  

 

Käsittely: 

Satu-Marja Eira-Keskitalo kertoi kokouksessa Ounasmajojen asukkaiden 

ja Hetan alueen kotipalvelun tilanteesta ja vastasi asiaa koskeviin 

kysymyksiin.  
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Päätös:  

Päätös ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta edellyttää, että 

työvoimantarve 1.11.2013 alkaen tuodaan hyvissä ajoin lautakunnan 

käsittelyyn. 
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Perusturvaltk. 56 § MÄÄRÄAIKAISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

KOTIPALVELUSSA 

 

Toimi on haettavana 4.6.2013 mennessä. 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 1 

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri totesi kokouksessa, että määräaikaista tointa oli 

hakenut laitosapulainen Eija Sonkamuotka. Sonkamuotkalla ei ole 

tehtävään vaadittua sosiaali- ja terveysalan kouluasteista 

tutkintoa, joten hän ei täytä pätevyysvaatimusta. 

 

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa esityksenään, että 

määräaikaiseen kotipalvelun lähihoitajan toimeen valitaan Eija 

Sonkamuotka aj.10.6.- 31.10.2013. 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä asian 

käsittelyn ajan asiantuntijana kuultavana.    

 

Päätös: 

Määräaikaiseen kotipalvelun lähihoitajan toimeen  

aj. 10.6.- 31.10.2013 valittiin laitosapulainen Eija Sonkamuotka. 
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Perusturvaltk. 57 § LÄHIHOITAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUS AJ. 

1.7.- 30.9.2013. 

 

Vuorotteluvapaan sijaisuus on haettavana 6.6.2013 klo 15.00 

mennessä. Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.  LIITE 2 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

 

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri totesi kokouksessa, että vuorotteluvapaan 

sijaisuuteen oli tullut kolme hakemusta. Sijaisuutta olivat hakeneet 

Elisa Pasanen, Ulla Näkkäläjärvi ja Natalia Rettieva-Heponen.  

Hakijoista Elisa Pasanen täyttää lähihoitajatutkinnon suorittaneena 

toimen pätevyysvaatimuksen.   

 

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että valitaan 

Natalia Rettieva-Heponen, koska hän hakijoista ainoana täyttää Laki 

vuorotteluvapaasta mukaisen sijaiselle asetetun vaatimuksen 

työttömyydestä sijaisuuden alkaessa. 

Ulla Keinovaara esitti, että vuorotteluvapaan sijaiseksi valitaan 

Ulla Näkkäläjärvi.  

 

Puheenjohtaja totesi, että kun keskustelun kuluessa on tehty 

esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä. 

Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys. Kukin 

lautakunnan jäsen kirjoittaa äänestyslipukkeeseen sen hakijan nimen, 

jonka haluaa tulevan valituksi vuorotteluvapaan sijaisuuteen. 

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestysesitys 

hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajat totesivat, että vaalissa annettiin yhteensä 

kuusi ääntä, joista Natalia Rettieva-Heposelle viisi ja Ulla 

Näkkäläjärvelle yksi. 

 

Puheenjohtaja totesi, että vuorotteluvapaan sijaiseksi on tullut 

valituksi Natalia Rettieva-Heponen.  

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä kokouksessa 

asian käsittelyn ajan asiantuntijana kuultavana.  

 

Päätös: 

Lähihoitajan vuorotteluvapaan sijaiseksi aj. 1.7.- 30.9.2013 

valittiin Natalia Rettieva-Heponen.  

 

Tämä pykälä merkittiin tarkastetuksi kokouksessa.  
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Perusturvaltk. 58 § SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 

31.12.2013 SAAKKA 

 

Sijaisuus on haettavana 4.6.2013 mennessä. 

Hakuilmoitus esityslistan liitteenä.   LIITE 3 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa.  

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi totesi kokouksessa, että 

viransijaisuuteen ei ole tullut yhtään hakemusta. Vastaava hoitaja 

Satu-Marja Eira-Keskitalo kertoi, että sijaisuuteen on saatu 

palkattua pätevyysvaatimukset täyttävä sijainen kesäkuun ajaksi.  

 

Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että vastaava 

hoitaja valtuutetaan palkkaamaan pätevyysvaatimukset täyttävä 

sijainen mikäli sellainen on käytettävissä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli kokouksessa läsnä 

asian käsittelyn ajan. 
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Perusturvaltk. 59 § LUPPOKODIN PÄIVÄLLISASTIOIDEN PESU 

 

Aiempi käsittely: 

Perusturvaltk. 9.4.2013  

Perusturvaltk. 48 § LUPPOKODIN PÄIVÄLLISASTIOIDEN PESU  

 

Luppokodin keittiön toiminnasta vastaa Enontekiön keskuskeittiö.  

Pulmaksi on muodostunut päivällisastioiden peseminen. 

Terveystarkastaja on edellyttänyt, että päivällisastiat on pestävä 

joka päivä heti päivällisen jälkeen, n. klo 18.00 - 19.00. 

Keskuskeittiössä ei ole henkilökuntaa työssä tuohon aikaan. 

Luppokodissa työskentelee tuohon aikaan kolme hoitajaa, joiden 

työtehtäviin päivällisastioiden pesua ei voida sisällyttää. 

 

Syyslukukaudella 2012 yläasteen 9-luokkalaiset pesivät tiskit 

luokkaretkikassan hyväksi. 

 

Vuonna 2013 ei ole päivällisastioiden pesuun löydetty ratkaisua. 

Palkattavaa henkilöä ei ole löydetty kyselemällä eikä asiaan ole 

keksitty muutakaan ratkaisua. Kyseessä on n. tunnin kestävä työ, 

joka olisi tehtävä päivittäin n. 18.00 jälkeen.  

 

Terveystarkastajan tarkastuskertomus 31.1.2013 esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta pyytää päivällisastioiden pesemisestä 

tarjouksia; pesu voidaan ostaa toimeksiantona tai tehtävään voidaan 

palkata henkilö/henkilöitä. Asiasta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla, 

ilmoituspaikoilla sekä Enontekiön Sanomissa.  

 

Koko Luppokodin ateriahuollosta astiahuoltoineen valmistellaan 

tarjouspyyntö 1.1.2014 alkaen.   

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Perusturvaltk. 6.6.2013 59 § 

 

Päivällisastioiden pesusta on pyydetty tarjousta 4.6.2013 mennessä. 

Kiinnostuneita henkilöitä on pyydetty ottamaan yhteyttä.  

 

Yhtään tarjousta tai yhteydenottoa ei ole tullut 29.5.2013 mennessä. 

Terveystarkastaja on edellyttänyt, että päivällisastiat pestään 

iltaisin.  

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    

Perusturvalautakunta_________6.6.2013__________________ 9 

Ltk                                 Pöytäkirjanotteen oikeaksi  
                           todistaa: 

                                             Enontekiöllä ____/____ 2013  

 

                                    

Käsittely: 

Sosiaalisihteeri totesi kokouksessa, että kaksi koululaista on 

lupautunut pesemään päivällisastiat kesäkuun ajan. Vastaava hoitaja 

on tehnyt heidän kanssaan työsopimukset. Sosiaalisihteerin ehdotus: 

Vastaava hoitaja valtuutetaan palkkaamaan työntekijä astianpesuun. 

 

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä kokouksessa 

asian käsittelyn ajan asiantuntijana kuultavana.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.
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Perusturvaltk. 60 § PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN PALVELUT  

 

Kunnan vastuuta pitkäaikaistyöttömien palveluista ollaan edelleen 

lisäämässä valtiovallan toimesta. Enontekiön kunta on osallistunut 

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n Askel askeleelta-hankkeeseen, joka on 

päättymässä tämän vuoden lopussa. Hankkeessa on kehitetty 

yksilövalmennusta ja kunnassa on hankkeen palkkaamana työskennellyt 

yksilövalmentaja.  Kunnassa toimi v. 2011 syksystä lähtien 

31.12.2012 saakka pitkäaikaistyöttömien työpaja, jonka toimintaa ei 

jatkettu. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n Nuorten työpajaa hallinnoi 

sivistystoimi. Työpajalla on kuusi paikkaa. Työpajalla on pääosan 

asiakkaista oleva enintään 29 -vuotiaita. 

 

Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta kunta 

maksaa puolet.  Tänä vuonna menot ovat olleet 6000 - 8000 €/kk. 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mukaan kunnan on osallistuttava 

pitkäaikaisesti työttömän henkilön aktivointisuunnitelman tekoon, 

järjestettävä tarvittavat palvelut työkykyisyyden edistämiseksi sekä 

järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa jos työtä tai koulutusta ei 

voida järjestää. 

 

Pääosin enontekiöläiset pitkäaikaistyöttömät ovat ikääntyneitä 

miehiä, joiden työkokemus on karttunut työllistämistöissä. 

Ympäristökeskuksen eikä Metsähallituksen työllistämistöitä ei enää 

ole tarjolla aikuisille.  

 

Sosiaalisihteeri esittelee asiaa kokouksessa.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta antaa ohjeet talousarvion v. 2014 ja 

taloussuunnitelman vv. 2014 - 2016 valmisteluun työttömien 

palveluiden, yksilövalmennuksen sekä työpajatoiminnan, osalta. 

 

Päätös: 

Perusturvalautakunta pitää tärkeänä, että yksilövalmennus jatkuu 

Askel askeleelta- hankkeen päättymisen jälkeen. 

Järjestämisvaihtoehdot kartoitetaan, myös järjestäminen kunnan omana 

työnä selvitetään. Selvitetään voidaanko yksilövalmennus yhdistää 

johonkin muuhun virkaan tai tehtävään. Verkostoyhteistyön jatkamista 

muiden Tunturi-Lapin kuntien kanssa työttömien palveluita koskien 

pidetään tärkeänä. 
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Perusturvaltk. 61 § OSASTOAPULAINEN EIJA HUHTANISKAN HAKEMUS 

OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 

 

Luppokodin osastoapulainen Eija Huhtaniska suorittaa oppisopimuksena 

lähihoitaja-tutkinnon osioita ”kasvun tukeminen ja ohjaus”. 

Huhtaniska hakee lähiopetuspäiviä palkattomina. Lähiopiskelupäivät 

ovat olleet 19.2.- 21.2., 18.3.- 21.3., 15.4.- 19.4.2013. 

Palkallinen harjoittelujakso päivähoidossa 5 viikkoa 29.4.2013 

alkaen, jona aikana Eija Huhtaniska on ollut työkierrossa 

päivähoidossa, päivähoidon maksaessa palkan. Näyttöviikko 3.6.- 

9.6.2013, jolta ajalta päivähoito ei maksa palkkaa. 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunta myöntää yli 5 

päivää kestävät koulutukset, joiden osalta tulee palkka 

maksettavaksi.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta myöntää Eija Huhtaniskalle lähihoitajan 

osatutkinnon, ”Kasvun tukeminen ja ohjaus”, opiskelun siten että 

lähiopetuspäivät palkattomia, harjoittelupäivähoidossa työkiertona. 

Näyttöviikon ajalta maksetaan palkka Luppokodin 

palkkausmäärärahoista.  

 

Jos opiskelu jatkuu tämän osatutkinnon suorituksen jälkeen, 

pyydetään tuomaan opintosuunnitelma hyvissä ajoin ennen opintojen 

alkua perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.
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Perusturvaltk. 62 § KARESUVANNON PALJON APUA TARVITSEVIEN 

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT 

 

Karesuvantoon on esitetty perustettavaksi ikäihmisten 

palveluasumisyksikkö.  Käsivarren alueella (Kilpisjärvi, 

Karesuvannon alue ja Karesuvannon taajama) asui 31.12.2011 yhteensä 

39 henkilöä, jotka ovat täyttäneet 75 vuotta. Saamen äidinkielekseen 

heistä oli ilmoittanut väestötietojärjestelmään 8 henkilöä.  

 

Valtakunnallisen ikäihmisten palveluja koskevan laatusuosituksen 

mukaan tavoitteena on että yli 75 -vuotiasta enintään 3 % on 

laitoshoidossa ja tehostetun palveluasumisen piirissä enintään  

5 - 6 %. Täten Karesuvannon alueen ikäihmiset tarvitsisivat yhden 

laitoshoitopaikan ja 2,5 tehostetun palveluasumisen paikkaa.  

Väestömäärät ovat niin pieniä, että todellisuudessa ei voida 

ennustaa palvelujen tarvetta niiden perusteella, vaan määrä 

vaihtelee satunnaisesti. Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen 

tarve on kuitenkin vain muutamalla henkilöllä kerrallaan.  

 

Väestötietojen mukaan palveluja tarvitsevien, vanhojen, ikäihmisten 

lukumäärä alkaa Käsivarressa nousta 10 vuoden kuluttua, kun nykyiset 

60 - 64 vuotiaat saavuttavat 75 –vuoden iän. V. 2023 yli 75-

vuotiaita ikäihmisiä Käsivarressa on enintään n. kaksinkertainen 

määrä nykyiseen verrattuna.  Esityslistan oheismateriaalina tuloste 

tilastokeskuksen väestötiedoista Käsivarren alueelta (Karesuvanto, 

Kilpisjärvi, Käsivarren alue).  

 

Karesuvannon alueella työskentelee kaksi kodinhoitajaa. Lisäksi 

Veahkki ja saamenkielinen kotiavustaja/lähihoitaja työskentelevät 

alueella. Sotaveteraanit ja heidän leskensä saavat 

veteraaniavustajan palveluja.  Karesuvannon terveysasemalla 

työskentelee terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Palveluita on 

saatavilla pääosin virka-aikana. Karesuvannon alueella on 

omaishoidontuen piirissä 31.12.2013 8 henkilöä.  Kotipalvelun 

piirissä oli Käsivarren alueella 12 asiakastaloutta.  Kun 

valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan tavoite on että 5 - 6 % yli 

75 -vuotiaista ikäihmisistä on omaishoidon piirissä ja 14 % 

kotipalvelun piirissä, ylittyy tavoite Käsivarren alueella selvästi, 

kuten muuallakin Enontekiöllä. Omaishoidon piirissä on henkilöitä 

jotka toimintakyvyltään ovat verrattavissa tehostetussa 

palveluasumisessa oleviin. Tavoitteita suurempi osuus ikäihmistä 

palvelujen piirissä asettaa vaateen toimintakyvyn ylläpidon ja 

edistämisen tehostamisesta tulevien vanhuspolvien kohdalla. 

Valtakunnallisesti pyritään parantamaan yli 75 -vuotiaiden 

toimintakykyä ja tavoitteena on, että entistä useampi pystyisi 

asumaan kotonaan ilman tukitoimia. Tähän olisi pyrittävä 

Karesuvannon alueellakin.  
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Kirunan kunta on ilmoittanut joulun aikoihin 2012, että se ei voi 

myydä lyhytaikaista palveluasumista Karesuandon Videgårdenissa, 

koska paikat tarvitaan kirunalaisten käyttöön.  

 

Jotta tehostetun palveluasumisen yksikössä voidaan auttaa kahden 

autettavia henkilöitä, ja myös yöllä apua tarvitsevia, tarvittaisiin 

henkilökuntaa asumisyksikköön vähintään yhdeksän henkilöä. 

Asiakaspaikkoja tällöin voisi olla neljä. Tällöin yksikön 

henkilöstökulut olivat n. 400 000 € /vuosi. Asiakasmaksut vuokrineen 

ja ruokakorvauksineen sekä palvelumaksuineen tuottaisivat n. 50 000 

€/vuosi. Jos apua tarvitaan niin paljon, että asiakas pärjää yhden 

henkilön avustamisella, voi olla halvempaa lisätä 

kotipalveluhenkilöstön määrää siten että apua voidaan antaa iltaisin 

ja viikonloppuisin. Pienessä asumisyksikössä menot asiakaspaikkaa 

kohti nousevat kohtuuttoman korkeiksi. Yksikkö olisi haavoittuva 

asiakasmäärän sekä henkilöstön suhteen.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta päättää, että laitoshoito - tai 

asumispalveluyksikköä ei Käsivarren alueelle suunnitella koska 

alueella ei ole tähän väestöpohjaa. Kotipalveluhenkilöstön määrää 

alueella ei lisätä toistaiseksi. Yhteistyössä terveydenhuollon, 

kunnan liikuntatoimen sekä muiden toimijoiden kanssa pyritään 

edistämään ja ylläpitämään aikuis- ja vanhusikäisten toimintakykyä.  

  

Perusturvalautakunta ilmoittaa Kirunan kaupungille, että se on 

valmis ostamaan lyhytaikaista asumispalvelua halukkaille henkilöille 

Videgårdenilta, jos Kiruna pystyy sitä myymään. Asiakasmaksuna 

tällöin peritään Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

mukaiset maksut. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.   
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Perusturvaltk. 63 § SAAMENKIELISEN KESÄTYÖNTEKIJÄN, VANHUSTENHUOLTO, 

PALKKAAMINEN 

 

Veahkki-toimintaa ei ole ollut maalis- ja huhtikuussa lainkaan. 

Saamenkielisen terveydenhoitajan tehtävä on haettavana. 

Aluehallintoviranomainen on Saamelaiskäräjien esityksestä myöntänyt 

valtion saamenkielisten palvelujen turvaamiseen myönnettävää 

valtionavustusta Veahkkin ja saamenkielisen terveydenhoitajan 

palkkaukseen saamenkielisten ikäihmisten kotona asumisen 

turvaamiseksi.  

 

Geronomiopiskelija Eila-Maria Labba on ilmoittanut että voisi olla 

käytettäväksi kesätyöntekijäksi kesällä 2013. Labba valmistuu 

geronomiksi keväällä 2014. Enontekiön sosiaalitoimistossa hän voisi 

työskennellä aj. 17.6.- 31.8.2013. Sosiaalitoimistossa on 

keskusteltu, että toimenkuvana kesätyöntekijänä voisi olla 

palvelusuunnitelmien piirissä olevien saamenkielisten ikäihmisten 

tilanteen tarkistaminen, heidän avustamisensa palveluiden ja tukien 

hakemisessa, sekä toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen 

ohjaaminen. Kesätyöntekijä voisi osallistua muistisairaiden 

saamenkielisten ikäihmisten palveluihin. Edelleen hän voisi 

yhteistyössä sosiaalitoimen muun henkilöstön kanssa osallistua 

läheisväkivallan toimintaohjeiden päivitykseen saamenkielisten 

ikäihmisten osalta.  

 

Sosiaalisihteeri on tiedustellut Saamelaiskäräjien sosiaali- ja 

terveyslautakunnalta voisiko saamenkielisen kesätyöntekijän, 

vanhustenhuolto, palkkaukseen saada muutoshakemuksena 

erityisvaltionavustusta 75 % Veahkki-toiminnasta säästyneen 

erityisvaltioavustuksen perusteella. Saamelaiskäräjien sosiaali- ja 

terveyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 3.6.2013. 

 

Kesätyöntekijän palkkauskustannukset olisivat n. 7150 € kesäkuun 

puolivälistä elokuun loppuun. Tähän haettaisiin 

erityisvaltionavustusta 75 % eli n. 5300 €.  

 

Ehdotus: 

Enontekiön perusturvalautakunta perustaa sosiaalitoimeen 

määräaikaisen toimen ”kesätyöntekijä”, vanhustenhuolto, edellyttäen 

että Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta puoltaa 

erityisvaltionosuuden myöntämistä toimen palkkausmenoihin. 

 

Enontekiön perusturvalautakunta palkkaa vanhustenhuoltoon 

kesätyöntekijäksi Eila-Maria Labban aj. 17.6.- 17.8.2013 edellyttäen 

että Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää 

palkkaukseen erityisvaltionavustusta.  

 

Perusturvalautakunta hyväksyy että Veahkki-toimintaan varattua 

määrärahaa ja avustusta voidaan käyttää saamenkielisen 
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vanhustenhuollon kesätyöntekijän palkkaukseen muutoshakemuksen 

perusteella. 

 

Eila-Maria Labban palkkaus vahvistetaan KVTES:n hinnoittelukohdan 

04SOS050 mukaan 2085,92 € josta vähennetään 5 % kesken olevan 

tutkinnon perusteella. Labballe maksetaan myös KVTES:n mukaista 

kielilisää 21,86 € Enontekiön kunnan päätösten mukaan.  

 

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri totesi kokouksessa, että Saamelaiskäräjien 

sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.6.2013 

päättänyt myöntää 75 % valtionavustusta saamenkielisen 

vanhustyöntekijän palkkauksesta aj. 17.6.- 31.8.2013 aiheutuviin 

kustannuksiin edellyttäen, että Veahkki-toiminnasta ja 

saamenkielisen terveydenhoitajan valtionavustuksesta jää käyttämättä 

tähän tarvittava summa.  

 

Ari Mäkitalo esitti kokouksessa palkkauksen osalta: Palkkaan ei 

tehdä 5 % alennusta puuttuvan koulutuksen vuoksi, koska kyseessä 

opintojen loppuvaiheessa oleva aikuisopiskelija. Maksetaan 

kesätyöntekijälle lisäksi sosiaalitoimessa projektityöntekijöille 

maksettu 100 € /kk projektilisä edellyttäen, että Eila Maria Labba 

valmistelee menettelytapaohjeet läheisväkivallan varalta 

saamelaisvanhusten osalta kesätyön aikana. Leena Palojärvi kannatti 

Mäkitalon esitystä. 

 

Alamattila Jaakko oli keskustelussa esittelijän esityksen kannalla. 

 

Puheenjohtaja totesi, että koska asian käsittelyn aikana oli tehty 

esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösesitys, asiasta 

oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi avoimen 

huutoäänestyksen; esittelijän ehdotuksen kannalla olevat vastaavat 

JAA, Ari Mäkitalon esityksen kannalla olevat vastaavat EI.  

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Suoritetussa äänestyksessä Ari Mäkitalon esityksen kannalla olivat 

Outi Kurkela, Ulla Keinovaara, Miliza Kimmel ja Leena Palojärvi. 

Jaakko Alamattila oli esittelijän ehdotuksen kannalla.  

Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan päätökseksi oli tullut Ari 

Mäkitalon esitys.  

 

Päätös: 

Enontekiön perusturvalautakunta perustaa sosiaalitoimeen 

määräaikaisen toimen ”kesätyöntekijä”, vanhustenhuolto. Tehtävän 

palkkaukseen on Saamelaiskäräjät myöntänyt erityisvaltionavustusta 

75 %.  

 

Enontekiön perusturvalautakunta palkkaa vanhustenhuoltoon 

kesätyöntekijäksi Eila-Maria Labban aj. 17.6.- 17.8.2013.  
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Perusturvalautakunta hyväksyy että Veahkki-toimintaan varattua 

määrärahaa ja avustusta voidaan käyttää saamenkielisen 

vanhustenhuollon kesätyöntekijän palkkaukseen muutoshakemuksen 

perusteella. 

 

Eila-Maria Labban palkkaus vahvistetaan KVTES:n hinnoittelukohdan 

04SOS050 mukaan 2085,92 €. Epäpätevyysalennusta keskeneräisen 

tutkinnon vuoksi ei tehdä, koska kyseessä geronomi, amk, - opintojen 

loppuvaiheessa oleva aikuisopiskelija. Labballe maksetaan myös 

KVTES:n mukaista kielilisää 21,86 € Enontekiön kunnan päätösten 

mukaan. Lisäksi maksetaan projektilisää 100 €/kk edellyttäen että 

kesätyöntekijä osallistuu menettelytapaohjeiden valmisteluun 

merkittävällä työpanoksella saamelaisten ikäihmisten osalta.  

 

Jaakko Alamattila jätti asiaan eriävän mielipiteen. Hänen kantansa 

mukaan palkkaus olisi tullut vahvistaa esittelijän esityksen 

mukaisena.  
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Perusturvaltk. 64 § KUNNIAMERKKIESITYKSET 

 

Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat-

vastuualue pyytää tekemään kunniamerkkiesitykset niiden kuntien ja 

kuntayhtymien palveluksessa olevien henkilöiden ja luottamusmiesten 

osalta, jotka ovat ansioituneet nimenomaan sosiaalitoimen ja 

terveydenhuollon ja työsuojelun tehtävissä.  

 

Esityksessä tulee lähtökohtana olla ao. henkilön henkilökohtaiset 

ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella ja jotka 

asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai 

huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.  

 

Enontekiön kunta on esittänyt kahtena aiempana vuotena kunniamerkkiä 

ansioituneelle työntekijälle ja viranhaltijalle.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunniamerkkiä 

esitetään perusturvalautakunnan pitkäaikaiselle puheenjohtajalle 

Leena Palojärvelle. Hän on ansioitunut pitkäaikaisena 

luottamushenkilönä merkittävissä kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon luottamustehtävissä. Hän on pitkäaikainen 

sosiaalialan järjestötyöntekijä. Hän on toiminut myös Enontekiön 

seurakunnan huomattavissa luottamustehtävissä.   

 

Käsittely: Leena Palojärvi poistui kokouksesta asian käsittelyn ja 

päätöksen teon ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi 

varapuheenjohtaja Outi Kurkela. Keskustelun kuluessa Jaakko 

Alamattila esitti, että kunniamerkkiä ei esitetä haettavaksi Leena 

Palojärvelle, kunnassa on ollut käytäntönä että kunniamerkki haetaan 

iältään vanhemmille. 

Muut lautakunnan jäsenet olivat esityksen kannalla. Jaakko 

Alamattilan esitystä ei kannatettu. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvaltk. 65 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 
Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 21.5.2013 saakka 

- sosiaalisihteeri 

- Luppokodin vastaava hoitaja 

- Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja 

- saamenkielenkehittäjä-sosiaalityöntekijä  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

 
Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 97 § 25.3.2013 Talousarviomuutos/ velkaneuvonnan 

kustannuspaikan siirto hallinnosta perusturvaan 

- Khall 105 § 25.3.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

rakenne Enontekiön kunnassa nykyisellä valtuustokaudella, sähköisen 

hyvinvointikertomuksen käyttöön otto 

- Khall 140 § 13.5.2013 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma  

2013 - 2016 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

- Kvalt 33 § 4.4.2013 Talousarviomuutos/ velkaneuvonnan 

kustannuspaikan siirto hallinnosta perusturvaan  

- Kvalt 46 § 22.4.2013 Terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen 

1.1.2014 lukien  

 

Aluehallintovirasto 8.3.2013  

- Päätös saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun 

määrärahan käytöstä vuonna 2013 

 

Aluehallintovirasto 6.5.2013 

- Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta 

 

Aluehallintovirasto 10.5.2013 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Kokous  

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry 7.3.2013 

- Edustajan nimeäminen Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 

ohjausryhmään Kokoukseen 

 

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry 1.4.2013 

- Aloitteet Enontekiön kunta sosiaali- ja terveyslautakunnalle 2014 

 

Käsittely:  

Asian käsittelyn yhteydessä keskusteltiin myös erityisryhmien 

asuntotarpeesta Hetassa. Vammaisille henkilöille tarvittaisiin lisää 

heille soveltuvia asuntoja. Asuntojen tulisi sijaita 

käyntietäisyydellä Luppokodista, koska yöaikainen avustaminen 

tapahtuu Luppokodilta käsin. Tällaisia asuntoja on ”opettajien 

rivitalolla” Puistomäentiellä sekä kerrostalolla. Kerrostalokin 

mahdollisesti soveltuisi vammaisasumiseen, mikäli asunto voitaisiin 
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järjestää niin että siihen on oma sisäänkäynti. Asiasta 

keskusteltaneen taloustoimikunnan investointiohjelmatyön yhteydessä.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry 7.3.2013 

- Edustajan nimeäminen Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 

ohjausryhmään. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
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Perusturvaltk. 66 § HYRYLÄN ASIAKKAIDEN VIRKISTYSTILI 

 

Toimintakeskus Hyrylän asiakkaiden virkistystoimintaa varten on 

avattu 2.11.2012 Pohjolan Osuuspankkiin tili, jonka käyttöoikeus on 

sekä Merja Korkalolla että Marja Harjulla. Hyrylän väki saa silloin 

tällöin lahjoituksia, joiden käytön lahjoittajat ovat määritelleet 

Hyrylän asiakkaiden virkistystoimintaan. Rahoja on käytetty mm. 

retkiin ja hyvän olon palveluihin. 

Tähän astiset varat on saatu lahjoituksina tai hankittu korttien ja 

arpojen myynnillä. Tilin saldo on 856,00 euroa 28.5.2013. Paperiset 

tiliotteet tulevat, jos tilillä on tapahtumia. Tiliä kartutetaan 

samoin edelleen. 

Merja Korkalo on keskustellut tilin pitämisestä kirjanpitäjä Sanja 

Uusikartanon kanssa, eikä tilinpidolle ole mitään estettä. 

Jos perusturvalautakunta näkee tilin tarkastamisen tarpeelliseksi, 

sitä voidaan pyytää Teija Kelottijärveltä Hyrylän kassan 

tarkastamisen yhteydessä. 

29.5.2013 

Minttu Vaittinen  

Ehdotus:  

Merkitään hyväksyen tiedoksi. Todetaan että toimistosihteeri Teija 

Kelottijärvi tarkastaa tilin vuosittain Hyrylän käteiskassan 

tarkastuksen yhteydessä. 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Perusturvalautakunta 67 § KRISTIINA MAGGAN HAKEMUS 

VUOROTTELUVAPAASTA 

Luppokodin perushoitaja Kristiina Magga on hakenut vuorotteluvapaata 

aj. 1.9.- 30.11.2013, 1.4.2014 - 31.8.2014, 1.4.2015 - 31.7.2015. 

Vuorotteluvapaa pitää pitää kahden vuoden kuluessa, vähintään 90 pv 

jaksoissa, enintään 359 päivää. 

Ehdotus: 

Perusturvaltk. myöntää vuorotteluvapaan anotun mukaan yhteensä 

enintään 359 pv, kuitenkin siten että perusturvalautakunta varaa 

työnantajalle mahdollisuuden neuvotella vuorotteluvapaan 

ajankohdista vuosina 2014 ja 2015. Vuorotteluvapaan ajankohtaa 

vuosina 2014 ja 2015 voidaan siirtää mikäli vuorotteluvapaan ajalle 

ei saada sijaista. Vuorotteluvapaan ajankohdasta työnantaja esittää 

tarvittaessa neuvottelua viimeistään kahta kuukautta ennen 

vuorotteluvapaan alkua. Vuorotteluvapaata aj. 1.4.2014 - 31.8.2014 

koskien neuvottelu tarvittaessa käydään 28.2.2014 mennessä ja vuoden 

2015 vuorotteluvapaan ajankohtaa koskien 28.2.2015 mennessä. 

Sijaisuus aj. 1.9.- 30.11.2013 julistetaan haettavaksi. Sijaisuuden 

täyttäminen annetaan vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon 

tehtäväksi. Valittavan sijaisen on täytettävä vuorotteluvapaata 

koskevan lain ehdot.  

Käsittely:  

Sosiaalisihteeri totesi kokouksessa että Magga muuttanut hakemustaan 

siten, että vuorotteluvapaa alkaa 1.10.2013. Sosiaalisihteeri muutti 

esitystään vuorotteluvapaan sijaisuuden täyttämisen osalta. Kun 

vuorotteluvapaan alkamisajankohta on myöhentynyt, sijaisuus ehditään 

täyttää perusturvalautakunnan päätöksellä.  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli kokouksessa läsnä 

asian käsittelyn ajan ja vastasi asiantuntijana kysymyksiin asian 

esittelyn aikana.  

Päätös: 

Perusturvaltk. myöntää vuorotteluvapaan anotun mukaan yhteensä 

enintään 359 pv, kuitenkin siten että perusturvalautakunta varaa 

työnantajalle mahdollisuuden neuvotella vuorotteluvapaan 

ajankohdista vuosina 2014 ja 2015. Vuorotteluvapaan ajankohtaa 

vuosina 2014 ja 2015 voidaan siirtää mikäli vuorotteluvapaan ajalle 

ei saada sijaista. Vuorotteluvapaan ajankohdasta työnantaja esittää 

tarvittaessa neuvottelua viimeistään kahta kuukautta ennen 

vuorotteluvapaan alkua. Vuorotteluvapaata aj. 1.4.2014 - 31.8.2014 
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koskien neuvottelu tarvittaessa käydään 28.2.2014 mennessä ja vuoden 

2015 vuorotteluvapaan ajankohtaa koskien 28.2.2015 mennessä. 

Sijaisuus aj. 1.10.- 31.12.2013 julistetaan haettavaksi.  
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Perusturvaltk. 68 § MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

PERUSSOPIMUS 1.1.2014 - 31.12.2018  

Enontekiön kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 10.6.2013. 

Kunnansihteeri Leni Karisaari on pyytänyt asiasta 

perusturvalautakunnan lausunnon kunnanhallituksen käsittelyä varten. 

Kunnanhallituksen esityslista: 

”Khall 161 § MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 

PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 1.1.2014 - 31.12.2018 

 

Ostopalvelusopimusneuvottelut eivät ole käynnistyneet, koska Muonion 

kunta ei neuvottele ostopalvelusopimuksesta.  

 

Enontekiön ja Muonion kunnat ovat neuvotelleet edelleen 

terveydenhuollon yhteistyöstä. 

 

Neuvottelijat saavuttivat neuvottelutuloksen, jonka mukaisesti 

kunnat solmisivat uuden kuntayhtymän perussopimuksen viiden vuoden 

määräajaksi vanhan perussopimuksen päättyessä vuoden 2013 lopussa. 

  

Uudella perussopimuksella siirryttäisiin suoriteperusteiseen 

hinnoitteluun kaikkien kuntayhtymän toimintojen osalta ja 

kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaatiota kevennettäisiin niin 

hallitus- kuin valtuustotasoilla. Uudella sopimuskaudella 

yhtymähallituksen puheenjohtajuus osoitetaan Muonion kunnalle ja 

yhtymävaltuuston puheenjohtajuus Enontekiön kunnalle. Edelleen 

kuntayhtymälle rekrytoitaisiin johtaja, joka toimii työssään 

yhtymähallituksen esittelijänä yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa 

ja vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Talous- ja 

palkkahallintoa kehitetään uudessa perussopimuksessa siirtämällä 

kuntayhtymän taloushallinto Muonion kunnalle ja palkkahallinto 

Enontekiön kunnalle. Uudella perussopimuksella myös asetetaan 

kuntayhtymälle saamenkielisen terveydenhuollon kehittämisvelvoite.  

  

Liitteenä luonnos perussopimukseksi 1.1.2014 - 31.12.2018. (LIITE 1) 

 

Ehdotus(kj): 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

omalta osaltaan liitteenä olevan Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän perussopimuksen ajalle 1.1.2014 - 31.12.2018.” 

 

Sosiaalisihteerin ehdotus: 

Perusturvalautakunta lausuu kunnanhallitukselle, että neuvoteltu 

perussopimus voidaan esittää valtuustolle hyväksyttäväksi. 

Perusturvalautakunta toteaa, että kun sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä yhteisessä organisaatiossa, ei päästy 

neuvottelutulokseen, on tärkeää että johtosääntöjä uudistettaessa 
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huomioidaan että terveydenhuollolla ja kunnan toimijoilla, sekä 

erityisesti sosiaalitoimella, on riittävästi mahdollisuuksia ja 

foorumeita yhteistyöhön asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 

asiakkaan kannalta eheiden palvelukokonaisuuksien muodostamiseksi, 

kuten Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää. Tällaisia 

foorumeita voisivat olla mm. perusturvalautakuntien sekä 

kuntayhtymän hallituksen yhteiset, vuosittaiset, kokoukset talous- 

ja toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa.  

Päätös:  

Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan keskustelun jälkeen, että 

neuvottelutulos hyväksyttävissä. Foorumien järjestämistä kuntien ja 

kuntayhtymän yhteistyöhön pidetään tärkeänä.  
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Perusturvaltk. § 69 SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN LUPPOKODILLA 8.9.2013 

SAAKKA 

Luppokodin vastaava hoitaja on myöntänyt hoitajalle palkallista 

työlomaa aj. 3.6.- 8.9.2013.  

Sijaisuuden täyttäminen olisi välttämätöntä päätetyn hoitotason 

säilyttämiseksi. 

Ehdotus:  

Sijaisuus julistetaan haettavaksi. Perusturvalautakunta valtuuttaa 

vastaavan hoitajan valitsemaan sijaisen.  

Käsittely:  

Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli läsnä asian 

käsittelyn ajan ja vastasi esittelyn aikana asiaa koskeviin 

kysymyksiin. Eira-Keskitalo poistui kokouksesta asian käsittelyn 

jälkeen.  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

Perusturvaltk. § 69 SEURAAVA KOKOUS 

 

Päätös:  

Perusturvalautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 27.8.2013 klo 

16.00.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.  

 


